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 :صخلم

الحق الواجب، لمعرفة عند جمهور الفقهاء المتفق على زكاتها ات الثروزكاة مدى تأثير النفقات على  :ةالدراس هذه تناولت 

 بمقاصد التشريع في هذه الفريضة في الوصول لهذا األثر ينمسترشد ؛؟أم على مجملها صافي الثروةتجب عندئٍذ على وهل 

ة، يالتجارالثروة و ،الثروة الزراعيةمشموالت أموال الزكاة؛ أن  المعلومو ،ليظهر الحق الواجب ،والكليات الفقهية عند الفقهاء

وكسب العمل بأنواعه، واإلنتاج الصناعي،  )األصول الثابتة(، والمستغالتوالسائمة، ، المزارع ؛والسمكية ثروة الحيوانيةالو

لزكاة، وجوب االميزانية في يوم ما يخصم من المال عند جرد في ؛وأسئلتها مشكلة الدراسةوتتمثل  وهي على سبيل األغلبية،

، أم على صافي الثروةعلى الزكاة واجبة بيان كون  هذا البحث ويهدف، لمعرفة صافي رأس المال العامل، من الموجودات

، مع توافر شروط الوجوب في المال الواقع في هتطبيقاتبعض لخصم، وامعرفة الحكم الشرعي في  إلى كما يهدف مجملها،

والنفقات الشخصية، أن النفقات التشغيلية في المشروعات اإلنتاجية على اختالف أنواعها، إلى  الدراسةهذه وتوصلت  المزكى،

ها الخاصة بالسقي في المشروعات الزراعية فال تخصم؛ ألن النفقاتيزكى صافي الدخل فقط، أما وفإنها تخصم،  ؛ةوالديون الحال  

 خصمتف ةط الحال  اقساأل أماوفال تخصم،  ؛والديون المؤجلة ،صول الثابتة اإلنتاجية()األة ني  عروض الق  أما وملحوظة في النسبة، 

 .وغيرهمبن أبي رباح وعطاء ميمون بن مهران عن ابن عمر ور اثاألوعمدة ذلك  ،من الموجودات الزكوية

Discount of the costs off the money that had to be paid as Zakah 

Abstract: The study tries to answer the question: has the Zakah to be paid for the wealth netto، or for the 

whole wealth? We will do that in the light of the legislation's purposes at this religious duty، in order to 

distinguish the obligatory right from the netto or the whole wealth، and the items included within the Zakah 

money، plants and fruits، commerce، labour gain، invested money، animal wealth، permanent origins and 

industrial production.  

Each kind of these includes other types، and this study is designed to give answers for the important 

questions frequently asked by people: has the Zakah to be paid for the wealth netto? Or is it partially or 

completely legally allowed to reduce the costs off the money that has to be paid for as Zakah? Besides the 

study tries to define the legal judgment of this discount، and gives some actual explanatory implementations، 

providing the existence of all the other relevant terms at the Zakah money. 

The study came to the conclusion that the legislator pointed that the Zakah had to be paid by the rich people 

rather than those in debt، and that the statements of Atta' Ben Abi-Rabah and Abu-Bakr Ben Al-Arabi، 

accepted by the majority، saying that the costs of the productive projects، the personal expenses and the 

debts، had to be reduced، and the Zakah is to be paid for the income netto، but the costs of agricultural 

projects irrigation cannot be reduced، as the legislator had recognized them at the obligatory right from 

(10%) to (5%)، and the purchase costs of the project which last for several agricultural periods had not to be 

reduced، and the long term debts are not reduced، as the current payment only can be reduced. The costs 

belong to some other person rather than that who has to pay the Zakah، and the netto only can be paid for as 

Zakah، Maymoun ben Mahran، this theme، besides to the above-mentioned Atta' theme، with the recognition 

of what can or cannot be reduced from the costs. 
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احلمد هلل رب العاملني،  والصالة والسالم على أشرف املرسلني وخري املرشدين إىل خريي الدنيا واآلخرة، وعلى آله 

 :وبعد ؛دينوصحبه والتابعني بإحساٍن إىل يوم ال

ق صؤؤؤ لن قؤؤؤلنصؤؤؤااعنهؤؤؤ نفنفقات ؤؤؤال صؤؤؤ نم صؤؤؤ لنتؤؤؤ النفقات ؤؤؤالناؤؤؤعنفقحؤؤؤالدنل ؤؤؤلنه،ؤؤؤ نفقؤؤؤل  نات   ؤؤؤ  ن ن
س اطن،ؤء نمؤرنل انفقمؤال نب ااؤ نفإلاتؤا نل ؤلنفقم ؤل لالن ال اصؤانفةسؤتامالصانفقتؤعن صؤ هلنفإليلفلفل  ن ف 

قم ؤؤؤؤل لالنألرنفناظؤؤؤؤلف ن ن مؤؤؤؤانةني،ؤؤؤؤ ء نقابؤؤؤؤارنمؤؤؤؤاني،ؤؤؤؤ ءن صؤؤؤؤم ن؛فهتا،ؤؤؤؤلن قؤؤؤؤلناظؤؤؤؤلن تمهؤؤؤؤب  ناظؤؤؤؤ اه
تءفيؤلنفقم ؤل لالناؤعناؤ نفق تالؤال نت ؤالتلنمؤ ن ن ناصؤلدن صؤ هلنتذ ؤقن   فلؤلنفقمهاسؤ افةستامالصانفقمح

ن؛ ؤؤللعفقهامؤؤ نمحهؤؤانفقتلؤؤاقيمنفقمات ؤؤانل يهؤؤان تا لؤؤل؛ناذصؤؤ لنفق صؤؤ نمؤؤرنفقمسؤؤاب نفقتؤؤعنتهتؤؤا ن قؤؤلنابؤؤارن
لنمؤرنابؤارنفقات ؤالنفقتؤعنت صؤ  ن فقتؤعنةنءاادنماقؤ ن تلص ؤانصؤهبها ن ل بؤ ناؤ ناؤل لنهسابنفقمس  ن للنقب

 اؤؤ ف ن ن قؤؤقفن،ؤؤا لنهؤؤقانفقللفسؤؤانتسؤؤتحل نماؤؤ نفق ف،ؤؤبنءااتؤؤ نإاؤؤ ن  ؤؤلف نفقهؤؤ نفق ف،ؤؤبفقاؤؤل فلنت صؤؤ  نمؤؤرن
ن مان،ا نمرنفقساان فآلاالن  إ فلنفقت ها .ند نمستل لهان ساسباناعن صمنفألم فلن ت  ن  ف طفقات النل لن

  تهاأهميومشكلة الدراسة  : 

 قؤؤؤلدنلؤؤؤللنمؤؤؤرنفقمؤؤؤءايرناؤؤؤعنت ؤؤؤليلنفقهاصؤؤؤ نفقت ؤؤؤ طنمؤؤؤرن ن( صؤؤؤ نفقتلؤؤؤاقيم)هؤؤؤقانفقمسؤؤؤذقانلن همبؤؤؤانتظهؤؤؤ
 سؤطنفقمسؤذقاناؤعننفألمؤلنفقؤقانفهتؤا ن قؤل ن1فقاؤل فلقتاؤ  ننقتلاقيمنفقتؤعنت صؤ ن  نفقتؤعنةنت صؤ  ناظؤلف نف

 .فألم فلنفقتعنت،بنايهانفقءاادفقات النل لنمقفهبنفقت ها نقابارن إ فقه ن تتصي ها ناعن
 تاؤاالنفقمسؤؤاب نمهؤؤ نفقاظؤؤلناؤيرن صؤؤ نفقؤؤلي رن فقتلؤؤاقيمنفإلاتا،بؤا ن فقات ؤؤالنفق  صؤؤبا ن لؤؤل  نفق  ا ب ؤؤا ن

اؤؤ نق تلؤؤ صرنن؛ لؤؤل نتميؤؤءنهؤؤقانلؤؤرنت ؤؤ  نمؤؤ نت سؤؤ نفأللمؤؤالن فةإتؤؤلف نق سؤؤتامال نةنإل ااؤؤانهاقؤؤانفقحؤؤ ء
 تتصي ن فقابار.ق،م ن فق؛نااهتا نفألملن قلنف ا ف نفألم فلتحللننفقل سماقع نا   نلر

 سؤ فلنفقاؤاانفقمسؤتملنلمؤاني صؤ نمؤرنفقمؤالنلاؤلن،ؤللنن هؤ نسؤ فقهاتتما نم ا انفقللفساناعنفإل،ا ؤانلؤرن
فقميءفابؤؤؤاناؤؤؤعنيؤؤؤ  نفق ،ؤؤؤ بنق ءاؤؤؤاد ن لمؤؤؤانةني صؤؤؤ ؛نق  صؤؤؤ لن قؤؤؤلن لؤؤؤا نءاؤؤؤاد ن فقؤؤؤقانبماؤؤؤ نفقم ،ؤؤؤ لفلن

هل الزكال  اب ناإرنفقتسا لنفقمتل ح:نفقصاابانقل انفقمالنفقحام نقلدنمرنت،بنل ب نفقءاادنإل لف،ها.ن ل 
 أماعلىامجمله ؟.نعلىاص فيالزثرو ؟

 :نفقتؤعنت،ؤبنايهؤانفقءاؤاد ن مؤرناؤ ناؤعن صؤ نفقتلؤاقيمن ذا فلهؤانمؤرنفقاؤل فلنابارنهاؤ نفق ؤل ن هدف البحث
مؤؤؤان قفناؤؤؤارن صؤؤؤ نفقتلؤؤؤاقيمنيؤؤؤا  نفقهؤؤؤ نفق ف،ؤؤؤب ن هؤؤؤ ني صؤؤؤ نمؤؤؤرنفقاؤؤؤات نفإل،مؤؤؤاقع ناؤؤؤ نيءاؤؤؤلنمحلاؤؤؤان

فقءاؤؤادنمؤؤرننفقهؤؤ نفق ف،ؤؤبناؤؤعيؤؤا  نفقاؤؤات ن قؤؤلنمؤؤانل رنفقاصؤؤابناتسؤؤ طنفقءاؤؤاد ن  نيؤؤ النل ؤؤلنفق ؤؤاإع ن  ن
فقح ؤلن قؤلناصؤت نا ؤؤط ن مؤرناؤ نفق ؤل  نمؤؤرن ؤ لنفقت هؤا نفقؤقيرن هاؤؤ فن حؤ نم ؤم ةلنفقم  ؤ  ناؤؤل ان

 لف،لناعنفقمساب .
                                                           

قود أو سلع أخرى، نتكون هذه املمتلكات قابلة للتداول يف السوق مقابل ال حبيثوهي جمموع ما عنده من ممتلكات ملموسة وغري ملموسة ويكون هلا قيمة يف السوق،  الثروة: - 1
الثروات متنوعة؛ النقدية، والزراعية، التجارية، العقارية، الصناعية، احليوانية، البحرية، املعدنية، فيمكن نقل ملكيتها، والصفة األساسية للثروة أبشكاهلا املختلفة أهنا قادرة على توليد الدخل. و 

، بريوتم(، دار النهضة العربية، 1986هيكل، عبد العزيز فهمي، موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية، ) والنفطية، واألخرية مملوكة ملكية عامة فال زكاة فيها فال نبحثها هنا. 
 .81(، دار السالم، مصر، ص2009، )1وهو لفظ مستخدم راجع: عمارة، حممد، قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، ط   .877ص



 
2 

 

  :فقتلؤؤاقيمن  نللمؤؤ  نب ؤؤ  نهؤؤقفنفق هؤؤانل ؤؤلنفقمؤؤاه نفةسؤؤت لفبعنألإؤؤ فلنفقت هؤؤا ناؤؤعن صؤؤ ن مننجها البحننث
 فقتؤؤل،بلناؤؤيرنفألإؤؤ فلنااؤؤا  نل ؤؤلنمسؤؤتالناؤؤ نإؤؤ لنمؤؤرنفقاصؤؤ   ن تؤؤل،بلنفق ؤؤ لنفألإؤؤ دنلقؤؤب   نمستل ؤؤليرن

  م اصلنفقت لص ناعنفقءااد ن الاا نفقتتاب النفقهساابانل لنقق .

 همؤانق ؤلنسؤ  تاعناؤعنفقا ؤلنللفسؤتارناؤعن ؤذرنفقتلؤاقيمنفقءلفلبؤا نسؤ لن إؤ  ناته ي :الدراسات السابقة 
نمانتميءلنلاهمانللفستعنهقا: قالن مرنا ن

للفسؤؤؤان همؤؤؤلنفقسؤؤؤحل ن حاؤؤؤ فر نفقح إؤؤؤاناؤؤؤيرنفقات ؤؤؤالن م ؤؤؤلفلنفقءاؤؤؤادناؤؤؤعنفقؤؤؤءل  ن فقامؤؤؤال ناؤؤؤعنم، ؤؤؤان  هؤؤؤاان . 
  نفإتصؤؤلن هاؤؤ نل ؤؤلن صؤؤ نفقتلؤؤاقيمنفقءلفلبؤؤا ن   صؤؤلنللفسؤؤت ن قؤؤلن1996 ن4 نلؤؤلل12فقيلمؤؤ   نم، ؤؤلن

 قهاناعنم لفلنفقه نفق ف،ب.ن  ا نةن الن ايهالل ن ص نفقات الن

للفسؤؤان بمؤؤرنلاؤؤلنفقهميؤؤلنفقاؤؤلفلصرنمؤؤرن،امحؤؤانفق  يؤؤ ن حاؤؤ فر ن اؤؤلنفقل تؤؤانفإلاتا،بؤؤاناؤؤعنفقت تيؤؤمنمؤؤرنءاؤؤادن .ب
  ن هؤؤقانفقللفسؤؤان2009ب ن/3 نلؤؤلل5فقاؤؤل دنفقءلفلبؤؤا ناؤؤعنفقم، ؤؤانفألللابؤؤاناؤؤعنفقللفسؤؤالنفإلسؤؤ مبا نم، ؤؤل

صؤؤ لن قؤؤلنلاؤؤانفقاتي،ؤؤانفقتؤؤعنت صؤؤ ن قيهؤؤانفقسؤؤحل ن   صؤؤلنإامؤؤلناته يؤؤ ن لف نفقت هؤؤا ناؤؤعنفقمسؤؤذقا ن ت ن
  قلن رنفقل منفإلاتا،بانت الناعنفقت تيمنمرنءاادنفقءل  .ن

 نفهتا،ؤؤؤؤلنهؤؤؤؤقانفقمسؤؤؤؤذقان قؤؤؤؤلنفإلاؤؤؤؤلفلنق  قؤؤؤؤقن اةتسؤؤؤؤا  نق ؤؤؤؤم قهانقلؤؤؤؤ نفألمؤؤؤؤ فلنفقءا بؤؤؤؤا ن تتميؤؤؤؤءنهؤؤؤؤقانفقللفسؤؤؤؤا
 .ناما   نقاتاب نه ت  بلنقق ن مساب نتتاب با ن مرنا ن ن فقته ي 

 ا ساسبا ن م ه  ن  اتمان اتاب : :نإسملنفق هان قلنم لمان ا اانم اهاخطة البحث

 املبحث األول: مدخل إىل األموال الزكوية، واملصطلحات ذات الصلة، وأنواع النفقات: 

 المطلب األول: األموال التي تجب فيها الزكاة:

نبا رنن  ر ن2اامبا نن ا ا  ن1قمحيرنمم  اا ننا ا  اه :ن؛اب ن لفبطنفق ، بنت فاللنفقءاادن ف، اناعنا نمال ن
ن ال     ن3 ءل  ن فقامالنا نب تلطنقهانفقه لقنا فلفستاام ننفقه لنه ةرن نم فألص بانفقها،النل لنءفبلف ن
نليرنفقماق نل لنبا رنن رن فقماا ن؛فقماا ن ، لنمرنبس  ن  ر ن هس  نفقمالنمرنا  نا ناعن فقاصابن؛اصا ا ن

                                                           

دار إحياء ، ألحكامدرر احلكام شرح غرر ا  منال أو املوىل؛ خسرو، //.114، ص1ج ،(هـ1322)، 1 ط، املطبعة اخلريية اجلوهرة النرية، احلدادي العبادي، - 1
 .218، ص2ج، ط: ثانية، د. ت، ط دار الكتاب اإلسالمي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن جنيم، //.172، ص1ج الكتب العربية. د. ت، د، ط،

حتقيق: حممد حسن  ، الفقه الشافعيالتذكرة يف، ابن امللقن //.37، ص2جم(، 1986، )2دار الكتب العلمية، ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين - 2
، 2جم(، 2003دار عامل الكتب، الرايض، ط ) املبدع شرح املقنع،، ابن مفلح //.49، ص1ج م(، 2006حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، ط: أوىل، )

 .177ص ،2جد، ط، د، ت،  دار الكتب العلمية، ،كشاف القناع عن منت اإلقناع البهوتى، //.294ص
قلت؛ الباحث: وهو توجيه صحيح،  :قال الشيخونقل الشيخ القرضاوي: خالف بعض الصحابة والتابعني يف اشرتاط احلول لعدم ثبوت حديث صحيح فيه،  - 3

فَِإَذا َكاَنْت َلَك ِمائـََتا ِدْرَهمٍّ َوَحاَل »  بِبَـْعِض أَوَِّل َهَذا احْلَِديِث قَالَ  : َعْن َعِلىىٍّ َعِن النَِّبِى داود نصه من سنن أيب 1573لكن احلول ثبت فيه حديث صحيح: 
َفِفيَها ِنْصُف  َحَّتَّ َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ِديَنارًا فَِإَذا َكاَن َلَك ِعْشُروَن ِديَنارًا َوَحاَل َعَليـَْها احْلَْولُ   -يـَْعِِن ِِف الذََّهِب  -َعَليـَْها احْلَْوُل َفِفيَها ََخَْسُة َدرَاِهَم َولَْيَس َعَلْيَك َشْىٌء 

ِإالَّ َأنَّ َجرِيًرا قَاَل «. َولَْيَس يف َمالٍّ زََكاٌة َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيِه احْلَْوُل »  قَاَل َفاَل َأْدرِى َأَعِلىٌّ يـَُقوُل فَِبِحَساِب َذِلَك. أَْو رَفـََعُه ِإىَل النَِّبِى «. ِديَنارٍّ َفَما زَاَد فَِبِحَساِب َذِلَك 
 .186راجع ط بيت األفكار الدولية: صقال الشيخ األلباين: صحيح. . «َلْيَس ِِف َمالٍّ زََكاٌة َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيِه احْلَْوُل »   يَزِيُد ِِف احلَِْديِث َعِن النَِّبِى اْبُن َوْهبٍّ 
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فألم فلناعنت س نفقن ،لدن نهقانفق ل طني،بن  لف نفقءاادنما  ن ل ب ناا نمالنتت فالناب ن1فقاصابنيا  
نفقمحاصلد نفقءاادناعنفقهباد اقسمالبنارشدالزجد .2فقتعنت،بنايها ن قلنفألم فلنفقت؛اوزذل نفقءااد عنت،بنايها

ا نةنإس نيلفلنق إتاسابما ن ن  ن ه نفقا ليرن فألاحا نفقإس نيلفلنقت بنفقت  ن فقاما ناب نةنق إتاان: إسا 
ءاادنايها؛نألاهانةنتت قنق اما  ن نا ن  يلها؛نااقل لن فألل يرنفق ابانلل  قت بنفقت  ن فقاما  ن هعن

نانااقانإس  ن نل ل نمااع ناهام  نفقاما   ن ت ب نق إتاا  ن،مبحا   نق  ،هير نماقل يلفل نفققهبن با نه ع  ه 
ن.3  فقت ا

  الجفقات واأللفاظ ذات الصلة: المطلب الثاجي: المراد بخصم 

"استتطاا  ببلتم بعتني بتن  يمت       :نهلوعنلدالققصصل دنننالصلالحا  ان4لزخصلم:نخصم الجفقنات  الفرع  األول:

نالتكتالي   ن ل بؤ ناؤإرن6 با ينفق على الشيء لتحصتيله بتن د تد أو بتا     :ن والنفطات هي ن5 رأمسالي  بعين 
  .نفةستامالاننفقم ل  نمهماناار نخل"النفطات املصروف  على املشرو  لتحطيق دهع:ن
 :ن7  :ام انلكمالزمرءاصرفهازمناعليلهاموونصلهماملناكوواأواقنلهاأوادلبصلهولصالحافإل لف .نزغةااالجفقة 

 ات ا.ن فرن  نلل  نفقت،الدن  يلهانبحل ناا نمانبصللنل لنفألم فلنفقم تاادنااقءل ن  نفقهي

ُحَ ؤا ن إلنتؤذتعنل ؤلن ءرن ناح ال لن ءرنة؛اوهيامنالألزف ظاذلتالزصلاالفرع الثاجي: المؤوجة:  م  اؤان  َمت 
.ن تللنهقانفقل مانل لن قساانفقت ها ناعن ا فبنفقءاادن فقه ن8 تحاعنفقا   ن  نفقتحبن فق ّلد ل لن ءرناح قا 

نَإ  ؤؤل ن محاؤلنفقات ؤا ناب  قؤ ر:ن  َاتُؤُ نَات بؤ  نفق ُ ُمؤُانَ ف  ر  :نزمونللةاعنلدالزفءهلل ءلوان ن انات ؤؤالنتهصؤي نفقمحؤلر.9 نُم  
ن  اايل فنمانبحاّ لنفقت ها نلرنفقا ت ان اقم اان لرنفقم اؤان اقا ت ؤان  نَ انمانيتل  ت نفإلاسارنمرنات ا ن اه هالزُكْلَفة

نفقم اؤؤان َلؤؤ  نمؤؤرنفقا ت ؤؤا  نامؤؤانتؤؤللناؤؤعنفقايؤؤ  ن محاؤؤلنفقحؤؤب ن فقمصؤؤالصم ناب  قؤؤ رن م  اؤؤان صؤؤل حن ح ؤؤه ن ؤؤذر 
                                                           

، ص 23ج ط دار السالسل، الكويت،،لكويتيةاملوسوعة الفقهية ا //.163-161، ص1ج ،م(1993، )21، مؤسسة الرسالة، طفقه الزكاةالقرضاوي،   -1
236. 

)املواد  33وقائع ندوة رقم ، األموال الزكوية منذر، قحف، //وما بعدها.121، ص1، جفقه الزكاةالقرضاوي،  //. 250، ص23ج ،املوسوعة الفقهية الكويتية -2
 . 227م(، ص 1995)1ط املعاصر(، العلمية لربانمج التدريب على تطبيق الزكاة يف اجملتمع اإلسالمي

 .284، ص1، جدار الغرب اإلسالمي، املقدمات واملمهدات اجلد، ابن رشد،راجع:  -3
يقال ختصم أو تطرح، وال يقال: ختصم؛ ألهنا مأخوذة من اخلصومة مبعِن اجلدل، ويقال: خاصمته خماصمة  :لغةال جند هذا املصطلح يف لغة الفقهاء، أما معناه  - 4

، ط املكتبة العلمية، د. ت، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريم(، 1368هـ/770أمحد بن حممد بن علي املقرئ ) الفيومي، ه: غلبهوخصومة فخصمه خيصم
 .، ونسخدم يف هذا البحث لفظ خصم فقط.172د. ط، ص

 .248، 247ص م(،1986) طدار النهضة العربية،  ،موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائيةعبد العزيز فهمي،  هيكل، -5
 .182ص ،موسوعة املصطلحات االقتصادية واإلحصائية هيكل، //.122ص م(،1996، )3، دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاءحممد رواس،   قلعه جي، -6
: والرتكيب يدلُّ على املضي هانويقال الت //.429م(، ص2011) 1، حتقيق: جالل األسيوطي، دار الكتب العلمية، طالتوقيف على مهمات التعاريف املناوي، - 7

كشاف  التهانوي احلنفي، //فنيت ابلبيع، حنو نـََفق املبيع نفاقاً، أي راج. أو ابملوت، حنو نفقت الدابة نفوقاً، أي ماتت. أو ابلفناء، حنو نَفَقت الدراهم نفقاً، أي
 .249، ص4ج ،(2006) ،2دار الكتب العلمية، ط ،اصطالحات الفنون

 //.2198، ص6ج (،1987، )4 ط ،دار العلم للماليني، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ،العربيةالصحاح اتج اللغة وصحاح  ،اجلوهري - 8
 .366، ص15، جبريوت، دار إحياء الرتاث العريبم، 2001، 1، طق: حممد عوض مرعبيقحت ،هتذيب اللغة ،األزهري

 .154ص(، 2014)ة، دار الكتب العلمي ،األحكام السلطانيةاملاوردي،  - 9
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  ،ؤلدنلةل ن فقمتح  ؤاناتسؤ ب نن اؤذ،لدنايؤ ن  ءرنن؛ل رناهؤانفقمصؤالصمنفقمتح  ؤاناتسؤ ب نفقمابؤ  ن صلص1فإلإ ا  
صتتت  خل بستتتاٍوبصتتتال  فإسلللء لالزنفءللل تا ل بؤؤؤ ن.ن2فقؤؤؤامرناؤؤؤذ،لدنا ؤؤؤلان  ءاؤؤؤ ن  ،ؤؤؤلدناتا ؤؤؤانفقسؤؤؤالفلن فقه،ؤؤؤ 

خصلما ل ب ؛ناإرنن(( استطاا  النفطات الثابت  واملتغرية بن  يم  رأمسالي  بعين)):نلالان محااان3التكالي 
ن.((أو بن ثروة منلك ا نابي  استطاا  نفطات بن  يم  رأمسالي  بعين )):نفقتعنا صلهانتحاعنلزصك زنفالزكاوية

 : وعاء الزكاة يف والديون املؤجلة النفقات ثر أاملبحث الثاني: 

 وعاء الزكاة:  في: أثر الجفقات المؤجلة ثاجيالفرع ال المطلب األول:

تلؤؤاقيمنت ؤؤةي با ن فقؤؤلي رنفقهاقؤؤا ن ات ؤؤالن  ن اتؤؤا ناميتؤؤ  ناهؤؤعنتل تؤؤاناقيمنت حؤؤا نق مؤؤالنفقمؤؤلفلنتت ت ؤؤمنفقتلؤؤ
ن، وهذه التكاليف لها أثر بالغ في الثروات، فقد تقلل من الحق الواجبب، وقبد تسبقطه،ات النفق  صؤبا؛نفقمحب ا

ننالن هسبنا نال د. ظهلنقق نمرن  لنفألما انفقتتاب با ن سبذتعنابارنتتصي عنألا ف نفقات 
 ن لااؤلن:نفألإساطنفقتعنتل رنل لنفقم ل  ن با ناؤارنا لؤ  نلزمءصوداب زنفء تالزموجلة مؤرنفق ؤل لصال؛نسؤ ف  

نن ن  نمؤرنفقها،بؤال؛نااقؤلي رنفةسؤؤتامالصا نل ؤلنمؤءفل نفقهي فاؤالن  نفقؤل ف،ر ناؤ نتهسؤؤب4ااقؤلي رنفإلسؤااابا
 نمانه نماها.نفقءا باناعنفقمب النفقءمااعن ةناعنفقميءفابا

 /1: ) 5فيالزصوصليةالزث زثلة نم(1989هـ = 1409)نلزندو الزث نيةازءض ي الزكا  الزمع صر هقفن إلناصؤلن

.ناؤارني،ؤبنت ييؤلا؛ن ه  قؤ ناؤعنفقؤل لدنجميعالزلدنونالزصلياصملوماعملح اصج ر ل  امرنفقم ، لفلنفقءا بؤانني ص 
روع تاصن عيةاإذلازماصوجدازدىالزمدنناعروضالزدنونالقسصثم ر ةالزصياصمومامشاصخصمن/2فةإتصالبا./

قفناااؤلنهؤؤقانفقؤؤلي رنفةسؤؤتامالصانم ، ؤاننقنيللةاكلةللد اعللناا ج صللهالألصللليةم مؤؤرنفقم ،ؤؤ لفلنفقءا بؤؤانني صؤؤ  ف 
ن/3فقؤؤلي رنفقءفبؤؤلدنلؤؤرنفقؤؤل لدنفةإتصؤؤالبانمؤؤرنفقم ،ؤؤ لفلنفقءا بؤؤا.نت صؤؤ  ن هيابؤؤقنةن(فقهؤؤالّن)فق سؤؤطنفقسؤؤا ان

 ؤان فقتؤعنتسؤؤللنلؤالدنل ؤلن إسؤاطنت ص ؤؤانفأل،ؤ نيءاؤلنفقمؤليرنمؤؤانت  ؤلنممؤانايؤلانمؤؤرنفق ؤل  نفإلسؤااابانفقم ،
  نفق سطنفقسا انفقمت  بنما ن قفناارنفق اإعناصا ا ناذلال. ص م فلن حلن

ن:الثروات زكاةوعاء  فيالمطلب الثاجي: تأثير الديون 
مرنمحلاان ا ف نفقلي رنفقتعنت الننءاادنفقال فلنات   نمرنفقه نفق ف،بن  نتس ت  ن ةنالناعت النفقلي رن

ناعنفقم ، لفلنفقءا با.
                                                           

 .191، ص1ج(، 1991) "، دار الكتب العلمية، ط، املشهور ب" القواعد الكربىقواعد األحكام يف مصاحل األانم ابن عبد السالم، -1
، وسوعة الفقهيةامل //.271ـ  270ص  م(،1993، )1ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1، طمعجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاءنزيه،  محاد، -2

 .15، ص36وزارة األوقاف الكويتية، ج
(، واملصطلحات الثالث حني إطالقها وتعلقها ابلزكاة فهي )املصروفات، التكاليف، املؤونة( تعترب تكاليف وهي عدة أنواع اثبتة )=راتبة(، أو متغرية )عارضة - 3

 لذات املعِن.
، 2جملد  .م(1990هـ=1410)، 2جملدجدة، ، جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، يف مشروع سكينزكاة احلقوق املالية للمشرتك حممد،  الزحيلي، -4

 .152ص
 .882، ص2، دار النفائس، عمان، ج3، ط2ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة وآخرون،  األشقر، - 5
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  يماناصءسيمالزدنوناعندالزفءه ءاب عصب رلت:الفرع األول: أقسام الديون: 

ا:ب عصب راقدر الزدلةناعلىاصاصن الزدنن:افإنهايءسماإزىاأقس ماأواًل:
 م ئن اقل نااق باالنفقت،الصان ه نفقليرنفققانبة بنل لنفقظرن لف ا ن ه نماناارنل لن  لزدننالزمرجو:ا

 ايرنفقت،الناعنفقةاقبنتل رنل لنم ع .
 قليرنل لنمحسل ن  نممات ن ه نليرن يلنمل، نفأللف ناا :(لزمشاوكافياصاصنله)لزدنناغنرالزمرجواا

ن  ن،اهل نبما نق ن اق باالنفقلف،حاناعنفق فإ نفقمحاصل.
ا:اب عصب راأجله اصءسيمالزدنونا ثاجيًا:

 .امرنفقاب نفقهال ن ل انمالنفقس  ؛نا ه نفقليرنفققانبسته نفق اا ن  نهاة ننالدين الحال: .1

ل لن إساط نا ه نفقليرنفققانةنبسته نفق اا ن  ن ةنلالنه  لن ،   ن إلنبا رنم ست ن :1الدين المؤجل .2
نق ءاادنل لنفق    نامانهص نماؤ ن ؤم ن قؤلن2اهاانبتل نايرنمان قفنهص نما ن،ء ناعنفقمب النفقءمااع

أم الزءسطالزذيازمايا ابعدمافحاياسل ا .  ل تت فاللنماق  ن صءاب ن قفنا غنمانقلب نمرنفقمالنفقاصابن ن
نفياق ةمةالزموجودلتافيالزميء تالزكم ني.

 الفرع الثاجي:  أثر الديون في وعاء الزكاة: 

ن:رها على النحو اآلتيللفقهاء فيها أقوال نذك؟نالو  الدين بن اإليرادات ويزكى البا ي أصهل خيوالسؤا : 

إىل ن 3(الّرواي  املعتمدة يف املذهب  وٍ  واحلنابل  يف  فياوالّشافعّي احلنفي ، ) بنذهب اجلم ور  القول األول:

 آخُر َ أَنت أُمِرْت )):ن مؤانل انلؤرنفقااؤعن ن فهتّ،ؤ فنويزكتى البتا ي إذا بلتم نصتابا     ص  بتن الغلت ،    خيأّن الّدين 

نُلا َمؤاَرنن مرنل ب ن قمن مح ن قمنا ؤبان اباؤا ن.4((فُقََْائِكُمت عَلَى وَأَرُدَّهَا يَائِكُمتأَغْنِ مِنت الصَّدَقَةَ ل  رتُْ )):نق َ ؤ   هَر َا َرَ

ان ّةن رنفست ّلناعنفقّقمّنن 5((زَكَاتِكُمت فَمَنت كَانَ عَلَيتهِ دَيتنٌ فَلْيُؤَدِّهِ وَلْيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ انإا ن ، بنفقّءااد ن ةنبحتالنفقّليرنمااح 
 س ط؛نألّاهان ،الناعنقّمت  نا نبس طنمانقه  نمرنفقّليرن حلناا تها.باذّمان رن ،بن حلن ، بنفقّءاادنق ن

                                                           
. الديون املشكوك يف حتصيلها: وهي عني النوع الثاين عند 2يدة وهي اليت تقابل الديون مرجوة األداء. . الديون اجل1:  الديون املؤجلة عند احملاسبني ثالثة أنواع: -1

. الديون املعدومة: وهي الديون اليت ال أمل يف حتصيلها بسبب اإلفالس أو سقوط الدين ابلتقادم 3الفقهاء، وهي الديون اليت يتوقع عدم حتصيلها من واقع خربة املنشألة. 
 .474ي سبب آخر. وهو يقابل النوع الثاين عند الفقهاء املظنون أو مشكوك التحصيل. راجع: مقدمة يف احملاسبة املالية، صأو أل

 .582-532م(، ص2005=1426) 1، ط مؤسسة الرسالة انشرون، طمواقيت العبادات الزمانية واملكانية، دراسة فقهية مقارنةنزار حممود قاسم،  الشيخ، -2
عامل الكتب،  ،الفروعابن مفلح،  .//317، ص5ج ،ط، د. د. ت دار الفكر،، اجملموع شرح املهذبالنووي،  //.7، ص2ج، بدائع الصنائع، الكاساين -3

 . 77، ص3ج، د. ت، 2ط ، دار إحياء الرتاث العريب،اإلنصافاملرداوي،  //.390، ص2م(، ج1985، )4ط
. 2712، مكتبة املعارف، الرايض، حديث رقم السلسلة الصحيحةاأللباين،  //.129، 3ج، م(1999، )1ة، ط، دار الكتب العلمياملنتقى شرح املوطأالباجي،  -4

 (.1084قال الشيخ األلباين: أخرجه البخاري يف األدب املفرد: )
دار ، ألموالابن زجنويه، //.1247قم ، األثر ر 597ص م(،1968، )1، حتقيق: خليل هراس، مكتبة الكليات األزهرية، طاألموال، أبو عبيد القاسم بن سالم -5

، 2، مؤسسة قرطبة، جالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري العسقالين، //.1372/1373، األثر 450 ص، م(2006، )1ط، الكتب العلمية
 .789، حديث رقم 260، ص3جم(، 1985)، 2، املكتب اإلسالمي، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين،  . //318ص



 
6 

 

 قلن رنفقليرنةني ص نمرن ن1ذهب الشافعي يف  و  ثاٍن وهو املذهب وأمحد يف الرواي  الثاني  :القول الثاجي
 ﴿ فقمالنمت  ا نقحم  نإ ق نتحاقل:                            .. ﴾ :[9/10]فقت  ؤا ،

  ألا نماق نق اصابناااقنفقتصللناب نات،بنءاات .

 قؤلن رنفقؤليرني صؤ نمؤرنفقمؤالن قفنقؤ نباؤرنلاؤلنفقمؤليرن صؤ لناااتؤانةنذهب املالكي  يف روايت    القول الثالث:
ان قفن ،ؤؤللن صؤؤ لناااتؤؤانةنت،ؤؤبناؤؤعنلياهؤؤانءاؤؤادناؤؤإرنفقؤؤليرنةني صؤؤ نمؤؤرنفقمؤؤالنت،ؤؤبناؤؤعنلياهؤؤانفقءاؤؤاد ن مؤؤ

 .2فق ا  نق ءاادن ت،ح نت  نفألص لناعنم اا انفقلير

فيمل ااو و لد املذه اعالل ءملناخصلمالزلدنناو كاليالزبل قياإنابللًانصل ب  مام اذه اإزيهالزجمهلورا :الراد 
ا.ن3«...، صدقة من ماله من أكثْ دينه رجل على  لدننمان»ن:ال ءناععاجر جالبناعنالزركلقاعبدرول ا

 اليت جتب فيها الزكاة عند الفقهاء:  الثرواتاملبحث الثالث: خصم النفقات من 

 الثروة الزراعية:خصم الجفقات من  المطلب األول:

ا:4أصيوهياام اياالجفقات الزراعية مرغوبة الخصم: أجواع  الفرع األول: 

. ن مست ءمات  نمات النفقس عن (1)  رنم  النفقمباا ن ا فإ نفقمباا ن فألااايب ن فقُم قّ َلفل 

ا بسؤلناؤعنفقه ب ؤاننهصؤالفل  ن  ن،ؤلفلنءلفلؤعات النابماني سؤانقي  ؤلن صءصؤلناؤعنإبمؤانفألل ؛نماؤ نن (2)
امانهعنما آل نا.ب نا نحل  نفق  ن ن هعنفقتعنلالنلاهانفقت ها ن ات الن ف 

 فقات النفق  صبانق مءفل ن مرنبح ل.نن (3)

ح ؤاإيلنفقل بؤان نفألتءاليؤ ن نفقتسميلن ن اقفنفقال لنفألل نمرنهلفان تسهي  ن ال  ن ت،هيءنق ءلفلافقمات نن (4)
 فقءلفلبا.نقماااهانفآلاالن فقه لفل

  اه هانمرنفأل تالنفقءلفلبا.ن فقةلفانفقمات نل لنفقمءل لال نمرن لف نفقت ا ان فقاق ل ن (5)
 فقمهص ل.نات النفقا  ناعن،مب نفقملفه  نمرنا  نفقاق لن قلنا   (6)

اان تصؤتبان مؤرن،اؤعنق امؤالن تصؤابتهانقتحؤل ناؤؤعنبؤفقات ؤالنفقلف،حؤانق،مؤ نفقمهصؤ لنمؤرنهصؤالن لن (7)
ات ؤؤؤؤالناؤؤؤؤعنفق تؤؤؤؤا ن(، 7-3)  فقااؤؤؤؤ لن(،2-1) اات ؤؤؤؤالنفقسؤؤؤؤ عناؤؤؤؤعنفقااؤؤؤؤ لن إتؤؤؤؤال.ن ا ؤؤؤؤ  ن لماقؤؤؤؤا نفقسؤؤؤؤ   

ُ ن قلنصااعنفقؤل  نفقمه ؤ نق ةاؤل ن ص،يؤبنلؤر فقتسؤا لنهؤ نفقءاؤادننفقءلفلع نمل  بن صمها؛نألاهانُت ص 
                                                           

 .24، ص3ج ،اإلنصافاملرداوي،  //.197، ص2م، ج1985، 2، املكتب اإلسالمي، بريوت، طروضة الطالبنيالنووي،  -1
، 2ج (،م1994)أوىل، دار الكتب العلمية، ط  ،التاج واإلكليلاملواق العبدري،  //.486، ص1، جحاشية العدوي يف كفاية الطالب الرابينالعدوي،  -2

 .481، ص1، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريحممد بن عرفة،  الدسوقي، //.151ص
.، قال حبيب األعظمي نقله  ابن حزم 7089، األثر رقم 94، ص4، منشورات اجمللس العلمي، د. ط، جحتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،املصنف عبد الرزاق، -3

 .221ـ 220، ص4، ط دار الفكر، د. ط، د.ت، جاحمللى ابآلاثرابن حزم، ل: فأجحف يف النق
  .351ـ  303ص ، اجمللد الثاين، 13الدورة ، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون، سالمة - 4
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 ةنت ؤل نهؤقانفقات ؤالنلؤرناؤ لير:ن مؤان رنيات هؤانفقمؤءفل نمؤرنماقؤ  نناعنصااعنفقال دن  ناعنم،م نفقاؤات ؟.
م ن رنب تل هانايات هانمرنإل  نل لنءلفلت ن صت نابارنهامهانابماني ع:نا ف 

 وطريقته:( التي يجفقها المزارع من ماله) ، حكم خصم الجفقات الزراعية: الثاجي فرعال

م  ؤؤؤ  نفقؤؤؤلفلعنإلاؤؤؤالدنات ؤؤؤالن  صؤؤؤبا ن ن اتا،بؤؤؤا ن  ننات ؤؤؤال مؤؤؤان رنتلؤؤؤ رن نافقءلفلبؤؤؤنفقات ؤؤؤالم ؤؤؤم ةلن
ه،ؤ نفقتلؤاقيمنفقمات ؤانا   نلرن نتلا ق ،عتت لنمانصاهبنهقفنفق تا نفإلاتا،عنمرننه فقات النفقءلفلبان

هسؤؤبنقهؤؤان صؤؤ هلنقفلنات ؤؤالنبفقتؤؤعننفقءلفلؤؤانفقحصؤؤلصاعناؤؤنفإلاتا،بؤؤان  ؤؤا ناايؤؤل قؤؤلنءصؤؤالدنن  نممؤؤان لدابؤؤ
ةايللنفءلل تالزكرلعلزبخصللوخاخصللماوا،ؤؤ ن لؤؤا نفقءاؤؤاد نات تتؤؤ ن  نتسؤؤ ت ؟ ناؤؤعنهاهؤؤ نتؤؤ النفقات ؤؤالن نهسؤاب

مؤؤان رنيات هؤؤانمؤؤرنماقؤؤ نفق ؤؤا  ن1مؤؤرنفآل ؤؤلصرناإاؤؤ نةني  ؤؤ ن رنيات هؤؤانفقمؤؤءفل ن اإلسؤؤتلفاان ان ؤؤاةإتلف   ن ف 
ثحثلةااندفعه الزمكلرعامنام زلهمافءلدالخصللفالزفءهل ءافنهل اعللىالزصينباثا سا ن هانفقهاقانفأل قل ن هاؤان

 نن:رلءآ

إىل :ن2ذه اجمهورالزفءه ءامنالزانفيةاولزم زكيةاولزش فعيةاولزان بللةافلياروليلةاولزر هر لة :الرأى األول

نوناقاصخصمالزنفء تالزكرلعةاوصاس الزكا  اعلىاإجم زيالإلنص وامصىاوص الزنص  ؛ااوقاُصْسَءطالزدأنه: 
لزصياصامله الزمكلرعامناأج الزثمراأوالزكرعماوقالزنفء تالزصشغنليةااأناياونامسلصأجرل ازلضرضماأواأجلر ا

اولسلصدزولازءلوزهمابمل لزعم مماوُيْاصس اعليهام اأكلهاأواأهلدل ماأواصصلرفافيلهاقبل اإخلرلوالزالجالزولجل ا
ن:أصيي

 أَبِيهِ عَنت اللَّهِ عَبتدِ لرنساق نارل انمانفستلق فن ن  النَّبِيِّ عَنت  َعَثَِْيًّرا كَرانَ أَوت وَالْعُيُونُ السَّمَاءُ سَقَتت فِيمَا )): قَال 

مت  ؤا ناصؤمنفقح ؤلن  ن ،ؤبن  ؤلف نفقح ؤلنأاماووجههاهواأنالزنبليا3((الْعُشتِْ نِصتفُ بِالنَّضْحِ سُقِيَ وَمَا الْعُشتُْ
اياهانفق ال ناعنم   نفقها،ان قؤلنفقابؤار ناهؤ نإؤلنل رنفإل الدن قلن ا ف نهقانفقتلاقيم نا  نااالنت ص نق

ها ناتتؤا لنفق ف،ؤبنقتتؤا لنفقات ؤال ن قؤ نلاحؤلنفقات ؤالنقلؤارنفق ف،ؤبن فهؤلف  ن هؤ نفقح ؤلناؤعننفق ؤاإعنمؤرن
 الن لملن لامؤارن لمؤلننا   نفقااعننلسصدزولابأناماننفقامال نا لناءلن قلناصمنفقح لنملفلادنق ات ال.

 ن فقُسؤؤحاد نةنيا صؤؤ رن ؤؤيبا نأل،ؤؤ نفقؤؤليرنمؤؤرنامؤؤلدن ةنما ؤؤبا ن4ا فني حاؤؤ رنفقُ ؤؤل ف اؤؤاناؤؤرنلاؤؤلنفقحءصؤؤءن
اوأنء اأقولمالزفءه ءافيامذلهبهمامعاصب ننافيم ابننهمافيالزصفصن :.ن1 ااا فنبسذق اه نلرنفقليرناعنفقحير

                                                           
 .الفرع الثالث: اإلنفاق الزراعي ابالقرتاض من اآلخرينراجع:  - 1
دار ، األمالشافعي،  //.268، 1م(، ج1986، )8، دار املعرفة، طبداية اجملتهد وهناية املقتصد ابن رشد، //.250، ص2ج، اية على اهلدايةالعن البابريت، -2

 .67ص ،4، جاحمللى ابآلاثرابن حزم،  //.305، ص 2ج ،م(1985، )1،  دار إحياء الرتاث العريب، طاملغينابن قدامة، //  .36، ص2، جم(1990ط ) املعرفة، 
م(، 2003هـ=1423، )1، مكتبة الصفا، ط1483ابب العشر فيما يسقى من ماء السماء،...، حديث رقم  55كتاب الزكاة،   24 ،صحيح البخاريالبخاري،  -3

، 1483يث رقم ابب العشر فيما يسقى من ماء السماء،...، حد 55كتاب الزكاة،   24،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، وذكره،  //.328، ص1ج
 . 896، ص1ج

واصطالحاً: ال خيرج استعمال الفقهاء للفظ عن املعِن اللغوي،  يقال: خرصت التمر خرصاً: حزرت متره، واالسم اخلرص، فهو خارص، لغة احلرز والتخمني،اخلرص:  -4
دليل عز الدين التوين )وعيسى زكي وخالد شعيب(، . راجع لالستزادة: واستخدم املعاصرون لفظ املقدرون، املخمنون بدل اخلرص فاخلرص: تقدير الثمار ابلظن واحلزر.
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ني،ؤبناؤ ن؛فقم اؤان م اا ؤانفققانفق ال نإللناعنفقح لن ، بن حل نب النة)):نلبناع بدننب  لنلزانفية:ا (1)
ن هؤ ن فهؤلف ننفق ف،ؤبناؤارنفقم اؤانلاحلن ق ن فقم اانقتتا لنفق ف،بناتتا لنها ننألا ن؛فقل ناعنفقح ل
 رنفقا نفقمقا لنق نب يلنفقح لن اصؤت ن ؤذا ف نفقات ؤالن  ؤا نننن قش.ن يلن ا ن2((فق اإعناعنلفبما ننفقح ل

لنفقهؤؤؤلي هؤؤؤ ن رنتلؤؤؤاقيمنسؤؤؤ عن:نان ؤؤؤ  ن مؤؤؤانب ؤؤؤاللؤؤؤا ؛ناؤؤؤ نإصؤؤؤلهانل ؤؤؤلنفقسؤؤؤ عن للمؤؤؤ نا ؤؤؤط؛نامؤؤؤانُصؤؤؤل 
ن:صل ا الزعن يلةايءلومفقمهص لنةناتاقبنا صمهانمرنم،م نفقاات ؛نألاهؤانل ليؤلناؤعنسؤحلنفقءاؤاد ن 

ها ننألرنفقااعنن؛ ا ن ع ن  ل،ت نفألل نمماناب نفقح ل نةنبهتسبناب ن ،لنفقحمالن ات انفق  ل))
 نا ؤؤؤلن،ح هؤؤؤان ؤؤؤام انقلؤؤؤ نفقات ؤؤؤالن هؤؤؤ نمؤؤؤانل بؤؤؤ ن3((اؤؤؤ نمحاؤؤؤلنقلاحهؤؤؤان اتتؤؤؤا لنفق ف،ؤؤؤبنقتتؤؤؤا لنفقم  اؤؤؤا

  .ن4فقمقهب

نُسؤ  َعن  آَقؤا ن))لزم زكية:ام اذار الزخرشي:ا (2) ؤل ا ن (..) ر  ؤُمنُل   ق ؤ  :نا ص  ُطنا ؤعنَإ   ؤل  ؤُلنَاؤام   ن، َهؤَقفنفق   نَااق ُح   ن، َ ف  ة 
ق   :نل ب نفقس   ؤَماُ نَ فق ُحُيؤ ن): ق ُحُم   نَإ   نفقس  ؤلُنا بَمانَسؤَ ل  ((ُرنفق ُح  

 ناذاؤلنتؤلدن رنهؤلياه نلؤرنات ؤالنفقسؤ عن5
 اهسب.

رنلزش فعية:ا (3) ات النفقهصالن فقتصتبان  يلهانممانبهتا، نفقءل نل لنفقماق  ن قباناعنمالنفقءااد ن ف 
قفناارنفقا  نبا رنتملف ن)):نلب  ناق ااحعن نا6  ل،لنما نقء نفقماق نءاادنمان  ل، نمرن اق نماق  ن ف 

 ناذالن7((ما ن ست نا   ن  ن تحم نا   ن  ن ل  نالهلنقق نق ن  مرنل لانتملف نن ا نا ال نماقل نلت
 .تلدن اه نةني،يء رن ص نفقات ا

ةنتهتسبن ةنتلا نمؤرنفقمهصؤ لنإاؤ نفقءاؤادن ةن قفنتؤلفيرنصؤاهاهانل فيتار:نفقم اانلاله ناعننلزان بلة (4)
َاؤؤُانفق ت ؤؤعنَت  ؤؤَء ُن َن)):نقلل مالبللناقدلمللةقياتؤؤ  ن نفق َمؤؤال نفق ُم   نَلَ ؤؤلنَلبّ  ؤؤَلف   نفإل     ؤؤير  ((نفقا َمؤؤَلَدن َقؤؤلنه 

وقلل ماصلل ا ا، 8
ناماؤؤ نمؤرناؤؤارن  ن امؤلانءللؤؤ نل ؤلنق ات ؤؤانفسؤتلفا نمؤؤانبماؤ )) حؤؤلن رنسؤا نفقؤؤل فيتيرناؤعنفقمؤؤقهب:نلزمبلدعا
((ةنفقما بان ه نظاهلنفق لإعن اصا

فقا نل لنلل ن ص نفقؤليرننص ا امنصهىالإلنرلدلت نامان  للن9
نفقؤليرنيؤا  نقؤ ناؤإرنفق ،ؤ ب نقسؤا ناتصؤتبا ن( اه انلباان  ن،قفق ن  نهصال )ن سابنلياا نن ة))ا ال:ن

                                                                                                                                                                                           

 م(،1981دار اجليل، ط )، املعجم االقتصادي اإلسالمي، الشرابصي//.123م(، ص 1992، )1، بيت التمويل الكوييت، طاملصطلحات الفقهية االقتصادية
،املَُطر    .//172ص، معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعه جي //.128ص  .142د.ت، ص  دار الكتاب العريب، ،املغرب يف ترتيب املعربهـ(، 616) ز ى 

، دار الكتب حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليلاخلرشي،  //.362، و ص337، ص1ج، م(1995، )1، دار الكتب العلمية، طاملدونة الكربىمالك،  -1
 .202، ص2ج م(،1997، )1طالعلمية، 

 . 328، ص2م(، ج2000، دار الفكر، ط )حملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصارحاشية رد اابن عابدين،  -2
 .250، ص2ج ، دار الفكر،العناية على اهلداية البابريت، -3
، كنز الدقائق  تبني احلقائق شرح، الزيلعي //.251، ص2ط دار الفكر، د. ط، د. ت، ج ،فتح القدير ،ابن اهلمام //.62، ص2ج ،بدائع الصنائعالكاساين،  -4

نصب الراية يف ختريج أحاديث  ،الزيلعي // .294، ص1ج(، هـ1313)أوىل، : ط،  بوالق، القاهرة ،املطبعة الكربى األمرييةمصورة عن دار الكتاب اإلسالمي، 
 .279، ص1م(، ج2000، )1طدار السالم، ا اهلداية شرح بداية املبتدي، املرغيناين، //.473ـ 472، ص2م(، ج1995) 1دار احلديث، ط، اهلداية

 .31، ص2ج ،منح اجلليلعليش، .// 170، ص2، ط دار الفكر، د. ط، د.ت، جشرح خمتصر خليلاخلرشي،  -5
 .233م(، ص1996، )4، عدد12جملة أحباث الريموك "سلسلة العلوم اإلنسانية"، جملد ،العالقة بني النفقات ومقدار الزكاة يف الزروع والثمارالسعد، أمحد،  -6
 .36، ص2ج، األمالشافعي،  -7
 . 305، ص 2،  جاملغينابن قدامة،  - 8
 .271، ص2ج، املبدع شرح املقنعابن مفلح،  - 9



 
9 

 

((سؤؤؤا نقمؤؤؤانفقؤؤؤليرنب ااؤؤؤ نابمؤؤؤانل بؤؤؤ نءاؤؤؤادناؤؤؤ ن فقاصؤؤؤاب
ااابؤؤؤاناؤؤؤعنفقمؤؤؤقهبن رنفقل فبؤؤؤانفق نمته مؤؤؤ نتؤؤؤل،بلن1

 نفقات النت ص .
  نفقتمؤلنمؤان اتؤ ناؤعنهؤلان  نهصؤالن  نن ةني،ؤ ءن رنبحؤلنفقؤقانقؤ نفقؤءل )) :فاؤرنهؤء يءلوماالزر هر ة: (5)

قق ن  نقؤ نيتؤلفير ن تؤلنفقات ؤانل ؤلناعنابس ت نمرنفقءااد ن س ف نتلفيرننق؛فق،م ن  نللان  نتءالي ن  ن،
 .2((،مب نإبمانفقءل ن  نفقتملن  نق نتذل

ل ن ن فق ؤؤ ،مؤؤاقعنفإلاتؤؤا نلةنت صؤؤ ن تهسؤؤبنفقءاؤؤادنل ؤؤ:ن رنفقات ؤؤالنفقءلفلبؤؤانوخحصللةارأيالزجمهللورن
جممتتتل الفطتتته  الهؤؤؤقفنفق ؤؤؤ لن  ؤؤؤقنن  ،ؤؤؤبناصؤؤؤمنفقح ؤؤؤلنابمؤؤؤانسؤؤؤ عن ا تؤؤؤا ن فقح ؤؤؤلنابمؤؤؤانسؤؤؤ عن مؤؤؤا نفقسؤؤؤما .

ن:م ايأصيافيهاقررهيانن 3بشأن زكاة الزراع  (13 /201 :ر   ه راريف اإلسالبي الدولي 
نب.مذ  قدناعنفةلت الناعنفقم لفلنفق ف،نها؛نألاس عفقات النمرن لا نفقءاادنن4  صةنين:أوق اا
ن.(فقتلاقيمنفقاااتا) ندنات الن ص حنفألل ن   نفق ا فل نمرن لا نفقءاا صةنتن:ث ني  اا

ث زثلل :الزنفءلل تالزمصعلءللةابشللرلءالزبللذوراولزسللم داولزمبنللدلتازوق يللةالزللكرعامللنال فلل تالزكرلعيللةاوناوهلل امملل ا
ان قفنف ؤتلنق سؤتلفاانقهؤان نمؤرن لؤا نفقءاؤاد ن مؤ صؤ قفن ات هؤانفقمءاؤعنمؤرنماقؤ نةنتننصعلجابموسلمالزلكروع؛

 ن مسؤتالنققؤ نفآلاؤؤالنفقؤ فللدنلؤرنفاؤؤرنلمؤلن فاؤرنل ؤؤاان5 نمؤرن لؤا نفقءاؤؤاد صؤؤقحؤل نتؤ فالنمؤؤالنلاؤلاناإاهؤانت
مرنن(35) ا نفقمحبال ل ب ننل عنهللانلاه  ن ه ن رنفقمءفل ني ل نمانفستلفرنل لناملت نا نيءاعنمان  ع.

وهتو بتا عليته      قف ناهقفنفق ؤلفل نن6والثمار( الزروع زكاة) (5/4)الناعنفقامحاييلنفقم سسالنفقماقبانفإلس مبان

ن.7(لزهند) قرلرامجمعالزفءهالإلسحمي

  مامنامءدلرالزكا  الزولجبةافيالزكروعاولزثم رالزنفء تالزحكمةاإليص زه ازمسصاءنه .خصنن:رلبع  ا

أخذت  الذيوهذا الرأي هو  ثلث. ختص  النفطات بن إمجالي احملصو  بشرط أن ال تزيد عن ال :ثانيالرأى ال

اقات النفق ال،انان،9وراي  عند احلنابل ن 8وردحه الشيخ أمحد علي الندوي ،به اهليئ  الشرعي  العاملي  للزكاة
 هقفنمرن ابنن مانءفلنل لنفقا انبهم  نفقمءفل .ن الف دن لرنم،النفقس عنتلا نمرنا انفقمهص لن  نلالح 

                                                           
 .394، ص1ج ،شرح منتهى اإليراداتالبهويت،  //.301، ص2، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، -1
 .66، ص4د. ط، د. ت، ج دار الفكر،، احمللى ابآلاثرابن حزم،  -2
كانون األول )ديسمرب(   27 –22هـ = 1422شوال  12 – 7 (، جملة اجملمع )العدد الثالث عشر(. الدورة الثالثة عشرة، الكويت،2/13) 120قرار رقم:  -3

 القرارات. //http://www.fiqhacademy.org.sa م.2001
 فظ حسم واستخدمت لفظ خصم، وهو عندي أدق اقتصادايً يف الداللة على املعِن املراد.يستخدم اجملمع يف قراره ل- 4
 سيأيت مزيد حبث هلذا اجلزء وهو االستدانة للنفقة على الزرع. - 5
 .578، الزكاة، ص 35ر، املعيا، البحرينهيئة احملاسبة واملراجعة، م2005، اإلسالمية واملراجعة والضوابط للمؤسسات املاليةة يعايري احملاسبامل -6
م(، جممع الفقه اإلسالمي، اهلند، دار 2008هـ =1429)، ط جمموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي ابهلندفتاوى فقهية معاصرة،  - 7

. نصه كما جاء يف الندوة 30ـ 29م، يف القرار رقم 1994هـ= يناير 1414. املؤمتر املنعقد يف جامعة دار السالم، عمر آابد، رجب 91الكتب العلمية، بريوت، ص
ضاً، ونظراً إىل ذلك تقرر الندوة أن السادسة للمجمع يف احملور اخلامس: )).. فإن كثرة املصاريف املرتتبة على الطريقة اجلديدة للزراعة أدت إىل كثرة وازدايد احملاصيل أي

 ((.ال جيوز خصمها من احملاصيلالطريقة اجلديدة للزراعة املصاريف املرتتبة على األمسدة واألدوية وغريها يف 
 .302ـــ  261، ص جممع الفقه اإلسالمي الدويل، اجمللد الثاين ،13الزكاة زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون، الدورة ، أمحد، الندوي -8
 .301، ص2، جشرح املقنع املبدع يف .// ابن مفلح،302ــــ  261، ص 13، الدورة الندوي -9

http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.fiqhacademy.org.sa/
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 إِلَى حَثْمَةَ  أَبِي بتنُ  سَرتلُ  جَاءَ  يَقُولُ  نِيَار   بتنِ  مَستعُودِ  بتنَ  الَّْحتمَنِ  عَبتدَ  سَمِعتتُ  قَال، حَثْمَةَ  أَبِي نُ بت  سَرتلُ هليان لمالنفقهليايرن

امان ا نق ن م2((الُّْبُعَ  فَدَعُوا الثُّلُثَ  واتَدَعُ  لَمت  فَإِنت  الثُّلُثَ  وَدَعُوا فَخُ ُوا 1خََْصتتُمت  إِذَا )):يَقُولُ  كَانَ    اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  فَحَدَّثَ  مَجتلِسِنَا

نالعْية املال يف فإن خففوا، )): قال اخلْاص بعث إذا  اهلل رسول كان: قال مكحول،ي اقمنفقساانفقحم بانقمانل انلرن

مرنفقم لفلنفق ف،بنن ص    مانات النفقس ع نا هان لا ن ا  ن ه نفقم للنااصمنفقح لنفقم .4((3والوطية
 ن قق ن حلنلا نفقا انفققانيت ما نهليانسه نارن اعنهامانتس لن اقل تالفلالنفق ح با ن قفنصاللناعنفقءن
نل لنلل ن ص نفقلير نص ا الزمبدعادانخوق ن ن ةنءاادن قفنق نبارنفقمت  عناصا ا نءفل  نقات النفقمَننفقساقم

 فقامال نن اعنفقم ف عن فقها ب ةن))ا ال:نن فق لف  فققانل لنصاهبنفقءل ناعنمحل نفقتتلص نايرنفقليرن
ن نَ ه َعن )..(ن،(اعن هلدنفقل فيتير) تسملنفألم فلنفقظاهلد نَ َ،م   ؛ َهاُ ُ  عنَ َ ص  نفق َ ا   َتاَلَها نف   َاُ   نَبم  َبُا: َ فقا اا 

؛ ََصل  نفستلفا نق  نألرنت ، نفقمتاق ان ظهلنفأل  ن للن   ل ن اعنماق نبما نما قءف نفقهال ن األلف نماها ات ان ف 
ل لنقق نل رنمانفستلفا نق ات انل لناتس ن  ه  ؛نألا ناعنفأل لنمرنمصاقلنفقءل  ناه نااق لف  نا  لن

نمرنم،م نفقاات .فقمات انل لنفقءل ناق ص نق لي رنا ن5((فقاااع

ذلا(لإلنص جيةاولزشخصية)صخصماا فةالزنفء تا :الرأى الثالث لزبل قياال نا؛اولزدنونامناقيملةالزماصلوماولا
؛اوهواقومابعضالزسلف؛اا بناعب سماولبناعمرمااوال ووسماوماالومماولزثلوريما6صاس الزكا  ا ب انص 

و ا  به  مأبوابارالبنالزعربي ندعفر الصادق، وقومازإلم ماأامدابناانب ماوبهاق م ن7وعال ءابناأبيارب ح
                                                           

 ظن ؛ ألن احلَْزر إمنا هو تقدير بظن.اخلرص: يقال َخَرص النخلة ََيُْرصها َخْرصا: إذا َحَزَر وَقدَّر ما عليها من الرُّطب ََتْرا ومن العنب زبيبًا، فهو من اخلَْرص: ال -1
(، إعداد ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل  صر من السنن عن النيباجلامع املخت) جامع الرتمذي، الرتمذي؛ حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى -2

قال أبو عيسى: والعمل على حديث سهل بن  .126، ضعيف، ص643ابب ما جاء يف اخلرص، حديث رقم  17كتاب الزكاة،   4بيت األفكار الدولية، بدون، 
، 3، طحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيحممد عبد الرمحن،  املباركفوري،وراجع:  // .أيب حثمة عند أكثر أهل العلم يف اخلرص، وبه يقول أمحد وإسحاق

ابب كم 26كتاب الزكاة:   23 ،269، ضعفه األلباين، ص2491حديث رقم والنسائي،  // .304ـ  303، ص3م(، دار الفكر، دمشق، ج1979هـ =1399)
 يرتك اخلارص.

لعرية والوطية . وقيل: ا195، ص معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء محاد، :راجع. ريه من احملتاجنيالعرية: هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغ -3
حتقيق: سامل حممد ، االستذكار أبو عمر يوسف،ابن عبد الرب، ، راجع: واألكلة ما يؤكل منه ،والوطية ما يطأه الناس ،قال العرية النخلة مينحها الرجل أخاه، واألكلة

 .321، ص6دار الكتب العلمية، بريوت، ج م(،2000هـ/1421) ، حممد علي معوض، ط أوىل،عطا 
: من يغشاهم ويزورهم )البيهقى، وقال: هذا اللفظ الذى الوطية قالقال: قلت فما الوطيئة:  //.1452، األثر رقم 656ص ،ألموالا، أبو عبيد القاسم بن سالم -4

( راجع السيوطي، جامع 7238، رقم 4/124[، أخرجه البيهقى )16894]كنز العمال   ه مكحول عن النب رواه األوزاعى عن عمر ِف التخفيف روا
 .134، ص26األحاديث، ج

 .394، ص1ط عامل الكتب، ج ،شرح منتهى اإليراداتالبهويت، منصور، //.301، ص2، دار الكتب العلمية، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، -5
، اجمللد الثاين، جممع الفقه اإلسالمي 13الدورة ، زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون الزكاة،م(، 2003هـ=1423طيب، )، الشيخ السالمة -6

 طوانة اجملمع.اس 201ص /10ص، اجمللد الثاين، 13الدورة ، زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون الزكاة، الضرير، //.310= 7ص  الدويل، جدة،
(؛ وعن عطاء أنه قال: )أدركت مائتني من الصحابة(، وعن ابن عباس أنه  كان من سادات التابعني فقهًا وعلمًا وورعًا وفضالً ، وقال: )ذكره ابن حبان يف الثقات) -7

 ((. 384، العدد )203-199 /7: ابن حجر، التهذيبه(؛ راجع:  114 -هـ،  27كان يقول: )جتتمعون إيلَّ اي أهل مكة!( وعندكم عطاء! )
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منللذرا مؤؤذن قبؤ ن  ن 3وهتتو بتتا ردحتته الشتتيخ الايتتب ستتالب    2و الصتتديق انيبتتني ال تترير ،1يوست  الطراتتاو  
ن.4قاف

اأصي:يم اولسصدزولابن

ن ن  لنفارنلملن فارنل اا حلن رنسا نفارنهء ن:نأوق ا ن،ا نلالنفارنمت ل:  ص   نؤؤؤؤؤؤؤؤؤ إالنن)..( اما
نل اا ن فار نلمل نف ت منفار نلملن همل: نفار نا ال  ن خيرج با استدانه وأنفق على مثرته وأهله، :

رج با استدانه على مثرته، ويزكي با بطي، وإليه أذهب؛ نين املصدق إذا و ا  ابن عباس: خي، ويزكي با بطي

نفألالن ،اءنفق ص ن م5((داء فودد إبال أو بطرا أو غنما مل يسأ  أي شيء على صاحب ا  فقم هظن رنهقف
ْسُطُط ِبمَّا َأَصاَب َأنَُّه َي :َعْن َعَااٍء) ):نا  نفقل فبانلرنلتا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن فقات النفق  صبانمرنم،م نفقاات .ق لي رن

اعنن  ،بنلس لنهللان ااإ  ن ا نمهملن   ق :نن 6((؟النََّفَطَ ، َفِإْن َبِطَي ِبْطَداُر َبا ِفيِه الزََّكاُة َزكَّى، َوِإلَّا َفَلا
؛ن ق نبس طنفقءاادنلرنقق ناات انفقتملن فقالن فق حيل:نفقءاادن،م ان قفنا غنفقصامنماهان مسان  س ناصاللف ن

لن ها)):نلزم وردي نامانااإ  ن7؛نا ني، ءن س اطنه ن  ،  نهللانتحاقلن ةيلنا نإل رن ةنسااناااتا؟ل فقءف
نل رننفقماق ناتهم هاني ت نةنفقمالن سطنمرنفقم اانتل رن:نإالنا  لالاحننارنلتا نلرانفقها ننصاهب
ن قق نفقمااا نقتلام ناارن امانفقهصالن إلنلرنفأللف نتذ يلنرألن؛  طن هقفن:انفقها ننصاهبنإالن؛فقت لف 
 ن قبانفهتسااهانل لنل لنفقءل نمرنفقءل نا  نلتا نفهتسابنفقات ان نإ ل:نمته  8((فقماق نلل ن ف،ب

ن.صاهبنفقءل نمرنماق 
قلت لعطاء: )رواية حييى بن آدم عن إمساعيل بن عبد امللك قال: يف م،م لانمرنفآلاال؛نماهانمانل انلرنلتا نن:ث ني  ا

نن.9(فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي ؟رااألرض أزرع

 الصَّدَقَةُ  إِنَّمَا)) :َلَتا  ننق عنَإالَن إالنفارن،لصل:ن(ب  :اقاكا  اإقافيافض )مصامنفقنمان للناعن:ث زث  ا ما  :ن

َزْ َ  فِيمَا َ  تُعتطِي مَا وَبَعتدَ  مِنتهُ، تُطْعَمُ  مَا بَعتدَ  أَحْت ِهِ وَغَ  دَقٍّ، فِي تُنتفِقُ  أَوت  الْأَجْت ِزَهُ  حَتَّى يْت  فِيمَا فَالصَّدَقَةُ  ََيتئًا تَبِيعَ  أَنت  إِلَا بَيتتِكَ  فِي تُحْت

نهظن ا نإالن حل نفقءاادن ةنمرنا  ن ءصالدنلرنفقات الن فقلي ر.ااقم ن.10((بِعتت
                                                           

 . 396ـ 395، ص1، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج21، طفقه الزكاة، م(1993هـ=1413)القرضاوي، يوسف،  -1
 .236ـ  191، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، اجمللد الثاين، ص 13الدورة ، حبث الزكاة )الزراعة، األسهم(م(، 2003هـ=1423، )الصديق األمني الضرير -2
 .314، ص 13، الدورة زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون الزكاة،، سالمة -3
منشور يف ندوة رقم  ،املواد العلمية لربانمج التدريب على تطبيق الزكاة يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر، األموال الزكويةم(، حبث 1995هـ=1416منذر، ) قحف، -4

 .262هد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، صاملع ،، حترير منذر قحف33
 .394، ص1ط عامل الكتب، ج ،شرح منتهى اإليراداتالبهويت، منصور، //.301، ص2، جاملبدع يف شرح املقنع ابن مفلح، -5
 (.657، مسألة رقم )67، ص4، جاحمللى ابآلاثرابن حزم،  -6

 .66، ص4ج، احمللى ابآلاثرابن حزم،  -7
 .255، ص3الفكر، بريوت، ج ، دارالكبريي احلاو املاوردى؛ أبو احلسن،  //.467، ص5، جشرح املهذب اجملموع ،النووي -8
 .582، رقم 161، )ضمن موسوعة اخلراج(، ص د، تتصحيح أمحد حممد شاكر، ط دار املعرفة،  ،اخلراجهـ(، 203َييي بن آدم )تالقرشي،  -9
 .7091، األثر رقم 94، ص4ج ،املصنف عبد الرزاق، -10
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 ثم فارفعه، يث،حد أو قديم دين من عليك ما انظْ زرعك أو خنلك حضْ إذا:  قال الثوري عن لزركلقاعبدم اروىان:رلبع  ا

نيءاعن1((أوسق مخسة بلغ إذا بقي ما زك نا  نفقاتانايلاح  نل ل ن   نفقءل  نل ل نفإلاتا  ن مت   نلا  نااآلاال  
افقصااع.

 رنلتا نبحلنفقاقلناعنفةلت النما نفقات ا نققفنل انلا ن ا ننفيامصنفالبناأبياشنبة ،ا ننخ مس  :
.ن ص ت نفق ا عن3أبوابارالبنالزعربي  مقهبنلتا نهقف ن  قنفقح مان ن2« مَا بَقِيَ ارتفَعت الْبَ ْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ »إال:ن

 فقمتهص نمرنصهبلنفقاظل:ن رنيتل نق ]ق ءفل [ نإللنفقا ان  نفقلال نامان)ب  ل:ننهيا ا ن النارنفقحلالعن
نبارابنالزعربياوأبا عن صتايرنقاانمرنا  نفق  ن4(اياااناعنم اا انفقم اانمرن ف،بنايها ن مال بن قيهانماها

اقسمنن:نلألوم:ن ملفر: اإزى الزنفء ت اقسم ن فألسملدنننفء تاولجبة:نأنه نفقاق ل ن  امار نفقحمال  ن ، ل ما 
 ا نقالننلزث ني:واا.5فقتالإا ن:نما نفقحلفبان فقصلإال ن مان ل نفأله ن فألإالبنونفء تامندو اإزنه   يلها..ن

فقلال نل لنت ليلن رنهقفنفق اإعنإلن   نمرنفقات النفقلف  اناعنن  لف نفقح لنمرنفق اإعن حلنتل نفقا ان  
نفقها نه نإسب ن  لا نفقا ان  نفقلال  ن ق نيقالنمتلنبا رنفقها نا ، بناصمنفقح ل نم نفقح  ن رنهقف

فق ل ا انفق  لني سمننل،ل ققق نن.6اا ذناعنفقمسذقانإ لنااقاا ق ح لناعنفقم لفلنفق ف،بناعنءاادنفقهلا
ن فققاني  حنقاان رنفق ال نها ناتتا لنفق ف،بناعنفق ال نااا  ن))ن: نفقات النللفنات انفقلا ن قنإال صا، فءن

أم ال لنتتا لنفقم  ان فق،هلنفقماق لناعنس عنفألل  نا لناارنقق ن الءنمانتتتا لن  نفأللف عنفقءلفلبا ن
وحالزشر عةاإسء لالزكا  اعم ايء ب الزنفء تالألخرىافلمايأتانخاب عصب ره اوقابإزغ ةه ماوزكنالألشبهابرا

ا نل،بن رنت الن)..( اعناظلنفق ال  نن رنق ل تانتذايلف نن:لألومن:لزمونةامنالزخ روماولزذيانو داهذلاأمرلن
نفق ال ناعنفألل . نمر نب اا ها نءصالدنن:لزث ني ناعن س اطنما نفقمال نبحل ن ة نفقءصالد  نه  نفقاما  نه ب ا  ر

ن.7((ما  ناعنفقهص لنل ب ... قفناارنإلن ات نن  اس ا ن
صخصلماا فلةالزنفءل تالزذيانخاعلىاأنالزث زثارجا نالزءوماايرنقعنيت حلنفستحلف ن إ فلنفقت ها نالراجح:  

ذلاب سللصثن ءانفءلل تالزسللءيمااممللناقيمللةالزماصللوم نمءللوملزاذلمنلله؛اوهللاصاسلل الزكالل  ا لزبلل قيانصلل ب االل ناولا
                                                           

 .7088املرجع السابق برقم  -1
قَاَل َويف اْلَباب َعْن َعاِئَشَة َوَعتَّاِب ْبِن َأِسيدٍّ َواْبِن َعبَّاسٍّ قَاَل أَبُو ِعيَسى: َواْلَعَمُل ((،،  .304ـ  303، ص3، جحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي املباركفوري، -2

مث قال: يف قضية النفقات اليت حنن بصددها: )وكذلك اختلف قول علمائنا: هل حتط املؤنة من املال ، ْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم يف اخْلَْرصِ َعَلى َحِديِث َسْهِل ْبِن َأيب َحْثَمَة ِعْنَد أَ 
وبة، وأن الباقي هو الذي ساملزكى، وحينئذ جتب الزكاة؟ أو تكون مؤنة املال وخدمته حَّت يصري حاصاًل، يف حصة رب املال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟ والصحيح أهنا حم

، اجمللد الثاين، 13الدورة ، الزكاة، زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديون، م(2003هـ=1423)، الشيخ الطيب، راجع: سالمة يؤخذ عشره.//
 من اجمللد. 310ص  /7ص  جممع الفقه اإلسالمي الدويل، جدة،

 من اجمللد. 310ص  /7ص، اجمللد الثاين، 13الدورة ، األسهم يف الشركات، زكاة الديونالزكاة، زكاة الزراعة، زكاة ، سالمة -3
 . 145 -144، ص 3، دار الكتب العلمية، د. ط، جأبو بكر بن العريب، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي -4
] إهنا َخارِقة ق. ومُسِىي اآليت ابلليل طارقًا حلَاجته إىل َدقى الباب )س( ومنه حديث علي أي لْيال. وكل آتٍّ ابللَّيل طَارِق. وقيل أْصُل الطُُّروق: من الطَّْرق وهو الدَّ  -5

 .270، ص3املكتبة العلمية، ج ، النهاية يف غريب احلديث واألثراجلزري،  //طَارِقة [ أي َطَرَقت ِِبَري. ومجُع الطَّارَِقة: َطوارق.
، اجمللد الثاين، جممع الفقه اإلسالمي 13، الدورة زكاة، زكاة الزراعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديونالم(، 2003هـ=1423، الشيخ الطيب، )سالمة -6

 من اجمللد. 311ص  /8الدويل، جدة،  ص
 .396، ص1، جفقه الزكاةالقرضاوي،  -7
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ن  فقات ؤؤالنل ؤؤؤالدنلمؤؤان اتؤؤؤ نمؤؤرن ،ؤؤؤ نفقؤؤؤءل  لنفأل ابؤؤؤا  فقءاؤؤادنل ؤؤؤنهاال ؤؤؤناؤؤعن1ياسؤؤ، نمؤؤؤ نم اصؤؤلنفق ؤؤؤلصحا
فققانن قرلرامجمعالزفءهالإلسحمين ما نت  اإل ااان قلنإللت نل لنتحظب نفقهااءنقلدنفقمءفل نقيءصلنمرن اتا،ي

 ناهؤ نتتلصؤ نقؤبانقؤ ن ،ؤ  نااقحؤللن(.. نمؤرن لؤا نفقءاؤاد ن صؤ قفن ات هانفقمءاعنمرنماقؤ نةنت) ا نا نل لن
ن لؤؤارنفقمؤؤءفل ن ابؤؤا ن  نا يؤؤلف  نق  صؤؤ لن قؤؤلنصؤؤااعنفقاؤؤل دنفق،ليؤؤلد نب ت ؤؤعن ر رنإ ؤؤت ننت صؤؤ نفقات ؤؤال؛نسؤؤ ف    ف 

قفنتسؤا لنفآلاؤالنا اؤاننا ، لن االنلرنفارنل اان  يلا ناهاا ن االنلرنفارنلملن لتا ن مبم رن  يله    ف 
ن:وعليهافإنااامالزنفء تاا  صي رنات يلنماها ن

 نامؤؤؤانةنت صؤؤؤ ناؤؤؤعنفقم ؤؤؤلفلنفق ف،ؤؤؤبنيؤؤؤلل نلنناهؤؤؤ لؤؤؤا ؛نألافق نمؤؤؤرنت صؤؤؤةنناللؤؤؤ نءلنق مسؤؤؤ عنفقات ؤؤؤالنن:أوق ان
نفقتلاقيمنفقاااتاناعنفقم الص نفقءلفلبانفقتعنتل  نأللالنمرنم س نءلفلع.

 نفقمتح  ان  لف نفقاق لن فقسمالن فقمايلفلنق إابانفقءل نمرنفآلاؤالنفقءلفلبؤان(فقت ةي با)فقتلاقيمنفقمتةيلدننث ني :
سؤ ف  ن لؤا  نفق نمؤرن صؤممانيتح  ن م سؤ نفقؤءل نتن  ن فقهلفا ن ات النفقهصالن ت ءصرن ا  ن اه ها فقحماقا

ثللما نن  يؤؤله ن لتؤؤا ن مبمؤؤ رنفاؤؤرنلمؤؤلنقمؤؤانل انلؤؤرن ن2 ات هؤؤانمؤؤرنماقؤؤ ن  نفسؤؤتلفرنق ات ؤؤانل ؤؤلنفقمهصؤؤ ل
هؤؤ نمؤؤاناؤؤ نل بؤؤ ن ن نامؤؤانت صؤؤ نات ؤؤالن بصؤؤاقهانقمسؤؤته يهانفقح ؤؤلن  ناصؤؤت  ن لزكالل  الزصلل فيمابسللعرنكالليا

ن.4(5/4) ناالن(35) فقمحبالنفق للعنلإ نن3إلفلنفقم،م 
نن :5باالقتراض من اآلخرينالزراعي اإلجفاق : الفرع الثالث

يؤؤت ناؤؤعنهؤؤقفنفقتؤؤل نفقتلايؤؤءنل ؤؤلنفةسؤؤتلفاانقااتؤؤا نل ؤؤلنفقمهاصؤؤي نفقءلفلبؤؤا ن مهؤؤ نفق هؤؤانهاؤؤا؛ن صؤؤ ن
و للصما  نمؤؤرنفقؤؤلير ناهؤؤ نبتؤؤلحنمؤؤرن لؤؤا نفقءاؤؤاد ن  نة؟نفقات ؤؤالنفقتؤؤعنب تل ؤؤهانفقمؤؤءفل نمؤؤرنفآل ؤؤلصر ناهؤؤ ناؤؤ

ن:عرضامذله الزفءه ءافيالزمسأزةافيم ايأصي
ن:(للنفط  على احملصو   االستدان)إىل عدم خص  النفطات،  7واملالكي  6 احلنفيذهب  القول األول:

 انمؤؤانل ان رنفقسؤؤحادنمؤؤرنإاؤؤ نلسؤؤ لنهللانبماؤؤ نءاؤؤادنفقمؤؤال ن ح  ؤؤةن رنفقؤؤليرنا  نمؤؤرن حؤؤلاناؤؤاا فن  صؤؤهن
بذ ق رنءاادنماني،ل رن ةنبسذق رنصاهاهانه نل ب نلير؟ناللنققؤ نل ؤلن رنفقؤليرنةنبماؤ نءااتهؤا ن قؤقفن

 رنفقليرنةنبما ن ، بنفقءاؤادناؤعنفقؤءل ن فقامؤالنلاؤلن اؤعنهابتؤا نن)):نزصه نوياإالن ا نهابتا نامانهااانف
ق رنلمانل لنصاهاهانمرنفقلير ناللنل ؤلن اؤ نةنبماؤ ناإرنفقسحادنااا فنبذ ق رنءاادنماني،ل ر ن ةنبسذ

 ا.8((ءااتها

                                                           
يف هذه احلالة نصف العشر فقط(، قلت: راعت السقي بكلفة أو بدوهنا،  بقوله ) لكن الشريعة راعت ذلك فجعلت الزكاةيف التحكيم األويل  أشار احملكم الكرمي  - 1

 فجعلت نصف العشر مقبل بتكاليف السقي، والنص النبوي شاهد عليه، فلم يتحدث عن بقية النفقات، فتخصم من الناتج للوصول إىل صايف الدخل.
 من اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة، كعطاء وميمون بن مهران وغريهم(.ألن التفريق بني ما أنفقه من ماله وما استدانه، حتكم ال مستند له  -2
 ، جممع الفقه اإلسالمي الدويل.(2/13) 120قرار رقم:  - 3
 .480م، ص2010ط ، املعايري الشرعية - 4
 .322، ص1ج ،كاة املعاصرةأحباث فقهية يف قضااي الز ، وآخرون األشقر،"؛ راجع: الدين االستثماريب "  حممد عثمان شبريوالذي مساه  - 5
 .173، ص1م(، ج1991دار الفكر، ط ) ،الفتاوى اهلندية، جلنة من علماء اهلند برائسة نظام الدين البلخي -6
 .114(، ص 323، برقم )م(1984، )2ط دار القلم،، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، املوطأ، مالك بن أنس -7
 .14، ص 9ج م(،1997، )1طدار الكتب العلمية، ، السننإعالء  ،ظفر أمحد العثماين التهانوي، -8
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 َهاب ننفا ر ننَلر ننَماق  :ن  الاان(ل فبانمهمل)نج ءافيالزموالأومم انو د ام ا اب ب ننَلر نن   نُلا َمارَننَ ر ننَيء صلَننا ر ننفقس 
ُ  هَ َا)):نَبُ  لُننَاارَننَلت ارَننا رَن إالنا 1((الزَّكَاةَ  مِنتهُ  فَتُؤَدُّونَ  أَمتوَالُكُمت  تَحتصُلَ  حَتَّى دَيتنَهُ  فَلْيُؤَدِّ  دَيتنٌ  هِ عَلَيت  كَانَ  فَمَنت  زَكَاتِكُمت  ََرْت

 الهقفناذ ق نمرناارنل ب نلير ن ق نمال نا يلا نليا نمرنماق  ناإرن  عن حلنقق نمانت،بناب نن))مهمل:ن
رناارنفققان  عن إ نمرنقق ن2صاللف نانقه ا ننفقءااد ناتب نفقءااد ن ت  نمابتانلله ن  نل ل رنما اة ن  ن ف 

 نبما نفقليرنفقءاادنلالنماق نان :وبذهب املالكي  ال خيصمون الدين بن احملصو .ن3((ا بسلناب نفقءااد
ا ط ن  لطن ةنبا رنق نلل  نايهان اا ناليا  نامانن4  صها  ناعنفقهلان فقما با ن بما ناعنفقاا 

ق  نل انفقمقفهبن حلن رنفقهتيلننلبنارشدوقداعء ااهقفنن.5يل فاعذاعنءصلنفق ا،ا نلرن ح نفقماقلبان
 الْيَمَنِ  إِلَى  مُعَاذًا بَعَثَ هيرنن  ق ن فأل   ن ةل نفق ل :ن س اطنفقءاادنلرنفقمليرنق))ا ال:ناعنفقمسذقا ن

 ن( فقمليرنقبان ةاعن.6((فُقََْائِرِمت  عَلَى وَتَُْدُّ  أَغْنِيَائِرِمت  مِنت  تُؤتخَ ُ  مت أَمتوَالِرِ  فِي صَدَقَةً  عَلَيترِمت  افْتََْضَ  اللَّهَ  أَنَّ  فَأَعتلِمترُمت  )...( فَقَالَ 
  مانمرنال نايرنفقها بن  يلنفقها بن اليرنفقاا ن  يلنفقاا  نا ن ل  نق ن)):نويضنفالبنارشد

 اا.7(( اهاناياا

وزفر بن اهلذيل وبعض املالكي  ن ني بن احلنفيالصاحبالدين مينل بن زكاة املا ؛ وهو  و   :القول الثاجي

:ن:نوبعض احلنابل   والليث بن سعد  وسفيان الثوري وعااء نفقليرنمرنل ب نماني،ح ))َإاَلنَ ُا نُي ُسَم نَ ُمَهم ل 
ن فقت،الدن لل  ن  فقامالن  فقهلان  فقم ف عن  فقت ان فققهبنقق ناعنس ف ن فقءاادناب نت،بنمالناع

نلالانلف نمان  ن فقءاادناب نت،بنمالنلالانلف نمانفق ابانلل  ناعنليا ني،ح ن ة.نقق نا نءاادن  ن بس ط
ن ةن فقءل ناعن ةنفقءل نليرني،ح نةن:كفراوق من.فقا لانن ستبارنسحلنارنفق يانإ لن ه ؛نق ت،الدنلل  
نليرنل ب نمامنلالانماناقق نابس طن فقحيرناعن ةنفقحيرنليرني،ح ن ةن فقما باناعن ةنفقما بانليرني،ح 
يلل ن قلنفقت إم ن قنايمنةنبما نفقليرنءاادنفقءل ن فقامال ن نإ ل:نمانقهبن قب نفإلما ن ا نهابتا .8ما  

 .9 ح ا:ن رنفقسحادنةنبسذق رنفقمءاعنه نل ب نلير؟ن بما نفقليرنلالانءاادنفقما بانم نإبا ناتانفقح انايها
                                                           

، الباجي //.114(، ص 323م( دار القلم، بريوت، برقم )1984، )2رواية حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط ،املوطأ، مالك بن أنس -1
 .659رقم ، 164، ص3ج،م(1999، )1ط، دار الكتب العلمية، املنتقى شرح املوطأ

سعر الغرام يف امليقات الزماين= النصاب × غم من الذهب 85غم، فإن نصاب الذهب هو 4.25دينار ذهب ومبا أن املرجح أن دينار الذهب  20مثقال =  20 - 2
 ابلعمالت الورقية.

 .114ص  ،املوطأ، مالك بن أنس -3
 .463، صاملعجم االقتصادي اإلسالمي، الشرابصي ضىاً. راجع:أهل احلجاز يسمىون يف لغتهم الدراهم والداننري خاصىًة َنضىاً وان -4
، ط دار الفكر، د. شرح خمتصر خليل اخلرشي، //.151، ص 3ج ،التاج واإلكليلاملواق العبدري،  //.361، و ص 316، ص1، جاملدونة الكربىمالك،  - 5

د. ط دار الفكر،  منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش،//.474ص، 1ج ،م(1994ط )دار الفكر،  ،حاشية العدوي، العدوي //.180، ص2ط، د.ت، ج
 .71، ص2م(، ج1989)

ابن حجر، وذكره؛  //.307، ص1م(، ج2003، )1، مكتبة الصفا، ط1395ابب وجوب الزكاة، حديث رقم  1كتاب الزكاة،   24، البخاري، صحيح البخاري - 6
 //.860، ص1، ج1395ابب وجوب الزكاة، حديث رقم  1كتاب الزكاة،   24لدولية، الرايض، ، د. ت، ط بيت األفكار افتح الباري بشرح صحيح البخاري

 . 50، ص1، دار إحياء الكتب العربية، البايب احلليب، ج19برقم  ،مسلموأخرجه 
 .246، ص1، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  - 7
 ومل أجده بعد طول حبث يف كتب احلنفية. //.220 - 219، ص4ج، احمللى ابآلاثر ابن حزم،حكاه:  - 8
 .323ص  ،، اجمللد الثاين، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، جدة13الدورة  الزكاة،م(، 2003هـ=1423، الشيخ الطيب، )سالمة - 9
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 اإرن ن1)...(نفقءاادن ، بنبما نفقح الن،هانمرنمتاقبنق نليرنا ))نماناص :نلزفص وىالزخ نية،ا ناعن
 .2((لرنفقلير ناارنل ب نءاادنفقتا  ن قفنا غنفقاصابناارنفقمالناا   ن

 ناؤاإ نابؤ نم لؤ نألرن(ل بؤ نءاؤادناؤ ن ماقؤ نبهؤبطنليؤرنل ب ناارن مر)) ن قنب  ل:نفيااص الزفص وىاما  ن ن
نماحؤؤؤؤلناهؤؤؤانإ ؤؤؤؤعن قفن فقات ؤؤؤان)...( نمحؤؤؤؤل ما ننلتالاؤؤؤانفألصؤؤؤؤ بان ها،تؤؤؤ نم ؤؤؤؤة لن ألاؤؤؤ ن اقؤؤؤؤليرنةسؤؤؤته اإ 

 .3((فقءااد

 نل، نل لنالدننما:نإالنه  ن ي لان ماق نمرن لالنليا نقل، نهلان:زعال ءاقلت:اجر جالبناالر جن مر
اا.4(( نهالنقق نفارنهء  ص ناعن ةنما با ناعنةن صلإانماق نمرن لالنليا 

ا:ن رنفقسؤؤحادنةنةنبماؤؤ نفقؤؤليرنءاؤؤادنفقؤؤءل ن فقامؤؤال ن ح  ؤؤيؤؤلل ن قؤؤلنفقت إؤؤم ن قنايؤؤمنن:ن إؤؤ لن اؤؤعنهابتؤؤا
نلبلنارشلدقلداعءل ااوان.5؟بسذق رنفقمءاعنه نل ب نلير؟ن بما نفقليرنلالانءاادنفقما بانمؤ نإبؤا نفقح ؤاناتسؤها

نق  قؤ ننولألشبهابغرضالزشرع:اإسء لالزكا  اعلنالزملدنن))ا ؤال:نق  نل انفقمقفهبناعنفقمسذقا ن حلن رن
دَقَةً عَلَريترِمت افْتَرَْضَ اللَّرهَ أَنَّ فَرأَعتلِمترُمت )...( فَقَرالَ الْريَمَنِ إِلَرى  مُعَراذًا بَعَرثَهيرن  عَلَرى وَتُرَْدُّ أَغْنِيَرائِرِمت مِرنت تُؤتخَر ُ أَمتروَالِرِمت فِري صرَ

 ل ؤ نقؤؤ نن ناؤ فقهاؤ ب  مؤؤانمؤرناؤل ناؤيرنفقهاؤ بن  يؤؤلن):نويضللنفالبلنارشلد ن فقمؤليرنقؤبان ةاؤعن.6((فُقَرَْائِرِمت
ااا.7( اهاناياا

 بهالنلرنفإلما ن هملن ا نةنيلدن ، بنفقءاادناعن  اعنفقمقهبنل فيتارنااق ااحبا؛نلاله   بلااحلنو
َلد .نَاَحَ لن نن))ن:فارنإلفمانإالمالنفقملير ن نفقظ اه  َ فل  َم  نا عنفأل  َااَد نفقء  َاُ  نَبم  ي َرنُا  ُ  نفقل  َمَل نَ ر  نَ ه  ُها َعنَلر 

نَيا نَهق ن نَق   نَاَ َغنا َصا  ا.نَ ف  ر  َلنم م انَ   َعن ر  ل ُ نفق ُح   نُي   نَلَ ب    نُا   نَلي ر  ُبنُا   س  نَبه  َ فَبا  نفقلّ  َلنا  نا َصا  انَاَ نُل   ُ غ 
نفق َ ا َ فل  َم  ي ُرنُ ُ، اَلَها نَاَءَااد نفأل  َبنَءَااد  نَاَمَاَ نفقل  نفق َ ف،  َر  َاا نا ب  ؛نَ َقق َ نأل   ن.8((ت 

    :هؤؤ نمؤؤانا  ؤؤ ن اؤؤ نلايؤؤلنلؤؤرنفاؤؤرنلمؤؤل ن تؤؤا ا ن لتؤؤا  ننفقؤؤقانيللمؤؤ نفقما ؤؤ لن فقمح ؤؤ لفقؤؤل انالننراجح
ن قلاهؤانايهؤا نل بؤ نصؤلإانةناإاؤ نفألل  نلبنل ؤلن ا نل  نإلنابه نصهنفقليرناارن قف)) ماه ل ن قنإال:ن

نفقصؤلإانت  ؤقن رنسؤرن امؤاننهللانلسؤ لن رنتؤلدنن ةنفقسؤاا نةت ؤا نم فاؤ نه  ن ف نإاقنامانقليا  نلا نتس ط
ناايؤمنفقصلإا ن ه نمرن ه نزهمام ماوقابم زهمايايطادنناعليهالزذياوهذلنفقت لف ؟ناعناتللنفأل ابا  نمر

                                                           
 .173، ص1م(، دار الفكر، ج1991هـ=1411ط ) ،الفتاوى اهلندية، جلنة من علماء اهلند برائسة نظام الدين البلخي - 1
 .254، ص1دار صادر، بريوت، ج، م(1991هـ =1411، ط )على هامش اهلندية، الفتاوى اخلانية - 2
 .115، ص1ج اجلوهرة النرية،، احلدادي العبادي - 3
 .221، ص4، جاحمللى ابآلاثرابن حزم،  - 4
 .316ص  ،اإلسالمي الدويل، جدة ، اجمللد الثاين، جممع الفقه13الدورة  الزكاة،م(، 2003هـ=1423، الشيخ الطيب، )سالمة - 5
وذكره؛  //.307، ص1م(، ج2003هـ=1423، )1، مكتبة الصفا، ط1395ابب وجوب الزكاة، حديث رقم  1كتاب الزكاة،   24، صحيح البخاريالبخاري،  -6

، 1، ج1395وجوب الزكاة، حديث رقم ابب  1كتاب الزكاة،   24، د. ت، ط بيت األفكار الدولية، الرايض، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، 
 . 50، ص1، دار إحياء الكتب العربية، البايب احلليب، ج19برقم  ،مسلموأخرجه  //.860ص

 .246، ص1، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  - 7
 .1869، مسألة 314، ص2،  جاملغينابن قدامة،  - 8
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نمؤؤرن اؤؤ نهؤؤقفن مؤؤ ن فهؤؤلد؟نهؤؤالناؤؤعنا يؤؤلف نن ابؤؤا ننباؤؤ رنن رني،ؤؤ ءنايؤؤمن  ن ه هؤؤا؟نمؤؤرن هؤؤ نفقصؤؤلإا نماؤؤ نت  ؤؤق
نفقل،ؤؤؤ ناؤؤؤعن:إؤؤؤال:نلايؤؤؤلن اؤؤؤ ل دنامؤؤؤان.ن1((،هتؤؤؤيرنمؤؤؤرنفسؤؤؤت ،اهانا ؤؤؤلنبؤؤؤا فقاماانفألصؤؤؤاالن هؤؤؤلنفقةؤؤؤالمير 
:نلمؤؤلنفاؤؤرنإؤؤال نن(( ل ؤؤ نل ؤؤلن اتؤؤ نمؤؤانب  ؤؤع)) :نل ؤؤاانفاؤؤرنإؤؤال ن  ل ؤؤ ن ه ؤؤ نل ؤؤلناياتؤؤ نبسؤؤتلير 

َمؤانَإؤاَلنن)) اظيؤلانمؤانل فانفاؤرنإلفمؤانلؤرنفإلمؤا ن همؤلنهيؤانإؤال:ن.نن2((  ه ؤ ن ل ؤ نل ؤلن اتؤ نمانب  ع))
َمؤُل:نَمؤ ؤ  نلُنَ ه  َتَسؤَبنَمؤانَ ا َتؤَ نَلَ ؤلنَءل ل  ؤَتَلفَرنَمؤانَ ا َتؤَ نَلَ ؤلن َه   ؤ   نفه  ؤ   نَ فس  ؤَتَلفَرنَمؤانَ ا َتؤَ نَلَ ؤلنَءل ل  نفس   َرنَمؤؤانر 

.نَ َإؤؤاَلنَلا ؤؤُلن   نا ؤؤُرنلُن .نَ ال َهؤؤَقفنَإؤؤاَلنفا ؤؤُرنَل  ؤؤاا  ل    َاؤؤا نفقؤؤء  نُم   ؤؤر  َا ؤؤُ نم  َتؤؤَ نَلَ ؤؤلن َه   ؤؤ  .نأل  نَ ا  ي َاي ر  ؤؤُبن  اقؤؤل  َتس  َمؤؤَل:نَبه 
َلُهَما ل ُ نم م انَ ح  ا نُا  نُي   بح  ن.ن3((َ،م 

. 5((بطي با زك ث  الدين، بن عليك كان با بنه اطرح ث ...)):احيث  ا  4أثر بيمون بن ب ران وال ننسى
: ناعنفقتح ي نل لنمانل ان(فارنهء )نَإاَلنَ ُا نُمَهم ل ن نَلَتا   َلفُلنَ ا ُ نَبس ننَلر  نَ   َعنم    ُ ُطنم م انَ َصاَبنفقا َتَ َا نَاإ ر 

نَاَ ؟ َااُدنَءا ل نَ ف  ة   .6((َمانا ب  نفقء 

اإاؤؤ ني صؤؤم نمؤؤرنفقمهصؤؤ لنإاؤؤ ن  ؤؤلف نفقهؤؤ نقااتؤؤا نل ؤؤلنمهصؤؤ ق نن ل بؤؤ ؛ناؤؤإرنمؤؤانفسؤؤتلفا نفقمؤؤءفل ن
ن ات  نل لنفقءلفلا ن هلها ن  نل يهان ل لن ه ؤ   أناياونالزدنناث بصل  ماوزلذلتالزلدور انول:بشرانفق ف،بنس ف  

مبمؤ رن ن ن فاؤرنلمؤل ن تؤا ا ن لتؤا  ن ماهؤ ل نان اؤ نلايؤلالنمؤانف تؤن ن ه لزكرلعيةمامعاا جصهازحسصدلنة
  .8 ن إلفلنم،م نفقت  نفإلس معنفقل قع7لف انفألال ن ل،ه نفقصلي نفق لصلنمرنفقمحاصلصرن فقتيبنس ما

 ؟أم من القيمة ،ن األعيانم ؛: طريقة الخصمالفرع الرابع

ايهؤا نافإلاتا نمرنفقا  ل ن فألصؤ ناؤعنفقءاؤادن رنتلؤ رنمؤرن لبؤارنفألمؤ فلنفق ف، ؤافقت،الدننفقحالدناع،للن
ات ؤؤالناهؤؤ ننا فقم صؤؤ لنفقات ؤؤالنفقمل ؤؤ بن صؤؤمهان فقتؤؤعنتؤؤ نتؤؤل،بلن،ؤؤ فءا ن مؤؤانفقتؤؤعنةني،يؤؤءنفق ؤؤال ن صؤؤمه

َلننفق  لنا  ننا نتهسبناعنفقات ال  مانفتص ن  ننفقس ل  نفقات الن فقلي رنمرنفقمهاصي نإا ن صمان ا نُل،ّ 
هيابؤقنفقمءفل نمرنماقؤ ن ةنليؤ رنل بؤ  نناإقفن ات ن فقات الن فقلي رنناإرنهاا نتلف   نإلنب  نايرا  لف نفقءااد 

                                                           
 .1551لرقم ، ا683، صاألموال، أبو عبيد القاسم بن سالم - 1
 .1543، الرقم 681، صاملرجع السابق - 2
 .1869، مسألة 314، ص2،  جاملغينابن قدامة،  - 3
 - 657هـ =  117 - 37)الرقي ، ميمون بن مهران موىل بين أسد أبو أيوب كان مولده سنة أربعني ومات سنة مثاين عشرة ومائة وكان فقيها فاضال ديناً  -4

امل اجلزيرة، رقى، أبو أيوب: فقيه من القضاة، كان موىل المرأة ابلكوفة، وأعتقته، فنشأ فيها، مث استوطن الرقة )من بالد اجلزيرة الفراتية( فكان عالميمون بن مهران م(  735
ا عرب البحر غازاي إىل قربص، سنة وسيدها، واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها، وكان على مقدمة اجلند الشامي، مع معاوية بن هشام بن عبد امللك، مل

وِف احملرب  8: 5واتريخ اإلسالم للذهيب  52: 5والكامل البن األثري  82: 4وحلية األولياء  93: 1تذكرة احلفاظ  راجع:هـ، وكان ثقة يف احلديث، كثري العبادة،  108
 العزيز(.ومن أشراف )املعلمني( وفقهائهم: )ميمون بن مهران، مؤدب ولد عمر بن عبد  478

 .1184، األثر رقم 582، صاألموال ،أبو عبيد -5
 .66، ص4، جاحمللى ابآلاثرابن حزم،  - 6
 //.236ـ  191، ص ، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، اجمللد الثاين13، الدورة (الزراعة، األسهم)حبث الزكاة م(، 2003هـ=1423، )الصديق األمني الضرير -7

 .310ص ، اجمللد الثاين، 13الدورة ، اعة، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الديونالزكاة، زكاة الزر ، )سالمة
 م.2001هـ، املوافق ديسمرب1422بشأن زكاة الزراعة، شوال  (13 /2) 120قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم:  -8
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 ن صؤؤايتحؤؤيرنهاؤؤانن؛ إؤؤلنياتؤؤ نمؤؤرنليؤؤرنا؛قمهصؤؤ لن صءاؤؤعنمؤؤان  ؤؤعن رناؤؤارناصؤؤا  نيلاؤؤ نمؤؤان اتؤؤ نمؤؤرناامؤؤ نف
نل رن) تهليؤؤلنفقات ؤؤالن فقؤؤلي رنناإلؤؤلفلنميءفابؤؤانءلفلبؤؤانق مهصؤؤ لنمؤؤرن  قؤؤ ن قؤؤلناهايتؤؤ  ن نفقؤؤلير  صؤؤات ؤؤالن نفق

 ن  ،ؤؤاءنفقا ؤؤلمؤؤرن لبؤؤارنفقمهصؤؤ لن هؤؤ نفألصؤؤ نا ؤؤلنتؤؤلا نمؤؤرننهيؤؤانيؤؤلا نفقاؤؤاانفقءاؤؤاد نن (تلؤؤلفلن ةنتؤؤلف  
ناعنفقهساب:نا نفقتاقبفقتلن هلدنا ن  اال:نهيانيت  نفقمءفل نن 1فقت ها نلا نفق بما

ي،م نفقليرن فقات الناعن لا ن فهل ن ب سمهانل ؤلنسؤحلنفقتؤرناؤعنفقسؤ   ن ص صؤ نمؤانالزالر ءةالألوزى:
 اقسحلناب لبن سحلنفقءاادنن(2اة ن652.5=ن مسان  س ) هانمرنفق ءر نا نيءاعنفق اإعن قفنا غناصا ا ن ب اا

ا. ناعنفقمصاللنفقماص  نل يهافي الثروة الزراعية
ي،مؤؤؤ نفقؤؤؤليرن فقات ؤؤؤالناؤؤؤعن لؤؤؤا ن فهؤؤؤل ن ص،مؤؤؤ ن يؤؤؤلفلفلنبصؤؤؤا نق مهاصؤؤؤي نميءفابؤؤؤا نانث نيلللة:لزالر ءلللةالز

  نفقمهاصي ن رنتحلللنل لن ا نل   ن صابحهان اقا لن  نب بمهؤان سؤحلنفقسؤ   نن قفناارناصا ا  نفقمهص ل
ةؤؤلناصؤؤا ا ن نب ؤؤلبنصؤؤااعنفقا ؤؤ لن قفنا باؤؤ رنفقصؤؤااعنفقؤؤقاني،ؤؤبنابؤؤ نفقءاؤؤاداؤؤ ني صؤؤ نفأل لنمؤؤرنفقاؤؤااع نا

فنفق ف،ب ن ص ل نفقه نفي الثروة الزراعية سحلنفقءاادن ن.اعنفقمصاللنفقماص  نل يهانا ل 

ن:3من عروض التجارة المطلب الثاجي: خصم الجفقات
ن:4بمارنهصلهان اآلتعفقت،الانلل  نفقتلاقيمنفقمل  بن صمهاناعن 
 ن  بؤانإؤل  نإصؤيلدنفأل،ؤ نفقت،الصؤانفقهاقؤا   لف نفقؤلا نناؤذ،لدنفقحمؤال فةقتءفمالنإصيلدنفأل، نفقهاّقا ن .1

 ت نلاحهان  لنفقل لدنفةإتصالبانق ما ذد.

ن؛فقمصؤؤؤؤؤل االنفقمسؤؤؤؤؤته انق ةيؤؤؤؤؤلنااقلهلالؤؤؤؤؤا ن فقمؤؤؤؤؤا  ن فقات ؤؤؤؤؤالنفقي مبؤؤؤؤؤا ن مسؤؤؤؤؤته النفق،هؤؤؤؤؤالنفقها مبؤؤؤؤؤا .2
 ااق لفبب ن فقلاحالنفقم لمانق حم  ن فقةيلنقهسابنفقت لصلفل.

  نفقت،الانمرنم ظتيرن لمالنا  ن ل فتبن اه ا.فقحماقانفقمست لماناعنفقحم ، لن .3

 ةنت ص نم صصالنفإله  نقألص ل؛نألاهانمرنلل  نفق ابا نم نظه لهاناعنفقميءفابا. .4
                                                           

)الشافعية،  ذهب اجلمهور /مة فيها قوالن يف مذاهب الفقهاء: األولخالصته أن دفع الزكاة القي. 130، فقرة 298، ص23ج املوسوعة الفقهية الكويتية، -1
، واستثِن بعض أصحاب هذا القول حنو إخراج بنت لبون عن بنت خماض. إىل أنه ال جيوز إخراج القيم يف الزكاةواملالكية على قول، واحلنابلة يف رواية وهي املذهب( 

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.  ملالكية، والرواية األخرى عند احلنابلة وقول الثوري إىل أن إخراج القيمة جائز،ذهب احلنفية، وهو القول املشهور عند ا والثاين:
ايف عاصرة، الذين ال يعرفون صلكن قال املالكية: جيوز، وجيزئ مع الكراهة، وهو القول الذي رجحه القرضاوي نظرًا ملصلحة الفقري، وأسهل على املزارعني يف حياتنا امل

 .338ـ  337، ص1ج ،فقه الزكاة، القرضاويالدخل إال بعد بيع احملصول وجرد احلساب. وراجع: 
(، دار 2008)1، طكتاب أحباث يف قضااي الزكاة املعاصرة، األشقر وآخرونحبث يف   ،معادلة األوزان واملكاييل الشرعية ابألوزان املعاصرة، حممود اخلطيب، -2

 كغم.  130.5. حيث أن الوسق يساوي559 – 558، ص 3النفائس، عمان، ج
رضه وخمازنه وغريها، ويقومها يف تقومي املخزون السلعي للتجار فإنه يتبع الطريقة التالية: )= ميقاته الزماين( جرداً للموجودات من السلع القابلة للتقومي، يف معا -3

ضاعة يف املخازن واملعارض واليت بيد التجار برسم البيع، أو املستوردة يف الطريق، أو يف بتحديد أسعارها، فيعرف قيمة ما لديه من سلع، ويدخل يف التقومي: الب
احللي اليت لدى التاجر املعدة املصنع البضاعة قيد التصنيع أو املواد اخلام املراد تصنيعها أو اليت صنعت ومل تبع بعد، البضاعة املشرتاة على الصفة مدفوعة الثمن، 

ت ند امرأة بقصد االدخار، األسهم عند التجارة، األراضي والعقارات املشرتاة بنية التجارة، بدل اخللو إن حصل يف عام التجارة، احليواانللتجارة، أو اليت ع
لتجاري، والشهرة، سم ااملشرتاة بنية التجارة. وهناك أموال ال تدخل يف التقومي السلعي: األصول الثابتة أو عروض القنية، احلقوق املعنوية كحق التأليف واال

 . األاثث واألشياء اليت لالستعمال دون البيع، مواد التعبئة إن كانت تعطى مع السلعة، املواد اليت تستهلك يف إعداد السلعة
 .69صم(، 2004) ،2دار اجلامعات للنشر والتوزيع، ط)كيف حتسب زكاة مالك(، التطبيق املعاصر للزكاة،  حسني،شحاتة،  -4



 
18 

 

هؤ نمؤانااؤلناؤعنفققمؤا ن ننلزدننالزا م:لل  نفقت،الدنا لار:ننفقلي رنفقم الدنل لنفقه نفق ف،بناعنءااد .5
ا ؤؤلنباؤؤ رننلزللدننالزموجلل :ا فآل ؤؤل   ن الؤؤللنفقصؤؤلل.ن بسؤؤته نفق اؤؤا ن ؤؤ ناؤؤعنفقهؤؤال نماؤؤ نل انمؤؤالنفقسؤؤ

؟.ناؤؤعنجممتتو  بودوداتتتهف تتل ختصتت  هتتذه التتديون بتتن  سؤؤتامالصا نفةلي رنما،مؤؤا نيؤؤلا نل ؤؤلن إسؤؤاط نااقؤؤ
ن:فقمسذقانإ ةرنق ت ها ن هعنل لنفقاه نفآلتع

أن ن1ي  و و  الظاهري ير  مج ور الفط اء بن احلنفي  واملالكي  واحلنابل  وهو  و  عند الشافعنالقول األول:

ؤاا نا ؤ ناؤارنلاؤلانندين التجارة خيص  بن  يم  عروض التجارة وبا عنده بن أبوا ، اإقفنا غنفق اإعناصا ا نءا 
 مسؤؤان ةل ن لؤؤل  ن لالحؤؤان ةل ن ل بؤؤ نليؤؤ رن لالحؤؤان ةل ناح بؤؤ نءاؤؤادن مسؤؤان ةل ن ص صؤؤلانمؤؤانل فان اؤؤ ن

 عترض  أو نطتد  بتن  عنتدك  كتان  بتا  فتانظر  الزكتاة  عليتك  حلت   إذا))بيمون بن ب ران:  ا : لايلن سالانلؤرن

 ث  ، الدين بن عليك كان با بنه اطرح ث  ، فاحسبه بالءة يف دين بن كان وبا النطد،  يم  فطوبه ، للبيل

نفقما رنمماناعنفقصال  ن إبمانفقحل  نفقت،الصا.نل انماق   ن فقم ص لنتلحنفقليرنمر2((بطي با زك
؛نألاؤ نماقؤ نقاصؤابنمؤرنبتن  يمت  عتروض التجتارة     خيصت  افعي يف  و  أن التدين ال  ير  الشنالقول الثاجي:

ننن.3فقمال
 رنليؤرنفقت،ؤالدني صؤ نمؤرنإبمؤانلؤل  نفقت،ؤالد ن مؤانمحؤ نمؤرن مؤ فل نألرننورجحامامداعثم ناشلبنر

نهقفنفقليرنبذ قنها نلل  نفقت،الد ناي ص نمرنإبمانفقحل  نلالنفقت  ب  ن ألا نبم لنلؤل  نت،ؤبنايهؤا
ؤانتلؤ رنفقءاؤادناؤعنصؤااعنفقمؤالنفقمم ؤ   نمؤذ افقءاؤاد ن م صؤلنفق ؤال نمؤؤرن قنمؤرن اؤعنمؤلل لناؤعنا يؤل نمه   

 ن ممؤؤانت،ؤؤللنفإل ؤؤالدن قبؤؤ ن رنلؤؤل  نفقت،ؤؤالدن بؤؤا ناؤؤارناؤؤ  نفقسؤؤ  ن  نفق  ؤؤاب ن4 ، الهؤؤاناؤؤعنلؤؤل  نفقت،ؤؤالد
ق ت،ؤالد نات صؤ نفقؤلي رن فقات ؤالنفقمت قدنلل  ا نت،الصانتتا نل يهانهقانفق اللد نهتلن ق ناااؤلنهي فاؤالن

 نن تذ ؤؤؤقنفقءاؤؤؤادنمؤؤؤرنفق ؤؤؤاإعن قفنا ؤؤؤغناصؤؤؤا ا ؛نا لؤؤؤا ن5 ؤؤؤل طق ءاؤؤؤادنمؤؤؤرنل انفقمؤؤؤال ن ب ؤؤؤتلطناؤؤؤعنماؤؤؤ نفقؤؤؤليرن
نلل  نفقت،الدنيتما ناعنفآلتع:

 اعناهابانفقحا .فقمتلف قانفق ص  نااإصا نل الدنلرنفألص لنن صااعنل انفقمالنفقحام ن ه .1

 .1هؤ(2.5%)اادن سحلنءنانتهسبنفقم مرنم،م له ن6ات ال ص نفقفأللالاحنفقصاابان حلن .2
                                                           

 الكاساين، //.177، ص3ج م(،1999هـ=1420)، 1، دار الكتب العلمية، طاملنتقى شرح املوطأ، الباجي //.221ـ  220، ص4ج لى ابآلاثر،احمل ابن حزم، -1
 //.274، ص2ج املغين، ابن قدامة، .//481، ص1، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري الدسوقي، //.48، ص2ج،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

 .111، ص2م(، ج1994) 1، دار الكتب العلمية، طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شربييناخلطيب ال
 .1184، األثر رقم 582، صاألموال، أبو عبيد القاسم بن سالم -2
 .97، ص3ج(، 1984)، دار الفكر، ط أخرية، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرملي - 3
 .322، ص1ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة ،وآخرون األشقر، -4
األول: أن يكون الدين اثبتًا يف ذمة املدين  الشروط ابختصار هي:. )وهذه 314، ص1ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةكتاب   حممد عثمان شبري،  -5

كون للدين مطالب من جهة العباد،  واشرتط أمحد أن يكون حااًل، أن ال يكون عند قبل وجوب الزكاة، الثاين: أن يكون الدين مستغرقًا جلميع املال، أبن ي
 .(.املدين عروض قنية  غري حمتاج هلا حاجة أصلية

ط  ،1، جملدموسوعة االقتصاد اإلسالمي يف املصارف والنقود واألسواق املالية، ضمن كتاب، مفاهيم أساسية يف البنوك اإلسالمية، عبد احلميد البعلي، -6
 .439م(، دار السالم، ص2009)
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 :اإلجتاجية والريع العقاري األصول الثابتة المستغالت؛المطلب الثالث: خصم التكاليف من 

 الفرع األول: حقيقة المستغالت:

غالت فطالوا: يطصد باملست 2هت29/7/1404عرف ا املؤمتر انيو  للزكاة املنعطد يف الكوي   املستغالت:

للتجارة يف  كل با هو بعد لإلجيار وليس بعًدا املصانل اإلنتادي  والعطارات والسيارات واآلالت وحنوها بن

أعيانه"، وهذا فيه إشكا  فطوهل  "بعد لإلجيار" يتعارض بل با هو بعلوم بن أن املصانل ليس  بعدة لإلجيار 

   يف العادة.

زكاة يف عين ا، ومل تتخذ للتجارة ولكن ا تتخذ للنماء، فتغل انيبوا  اليت ال جتب الكما عرِّف  بأن ا: 

أو بيل با حيصل بن كمكاتب التكسي أو وسائل النطل،  وكسًبا بواسا  تأدري عين ا،ن3نيصحاب ا فائدة

نااقمصاا  ن ن4إنتاد ا
 وتتجدد غلته، غري معد للتجارة بأصله يدر دخاًلـــ من ثابت أو منقول ـــ كل أصل  للاهانلالنهللانارنم ال :ن

 م صلاانهاانه نفقات النفقتعنيات هانصاهبنفقح النل لن ص حنل الان .5وتزول عينه باالستهالك التدرجيي
نف تال نفقات الن رنفقءاادن فقمهااظانل لن  ا نفةاتتا ن ماااح نممااا ن إل ت،بناعننفق ل ا اناعن ص 
نب اا نفقات الن فقتلاقي منمرن ، لن  لفببن ات النصبااان اه ها ن اقق نصااعنفإليلفل ن ان حلنلا نما

فقساقمنقالان ه نفقمل،لنلا نمانب اا نفقلي رنفقتعنتاالنصهتها ن لا نإللنفقات انه نمانقهبن قب نلتا ن
 .7 نهقفن ق نيتتل نإلفلنفقم،م ناعنقفلنفقل لدن قلنفقات ال6 ه نفققان يلان ل،ه نفارنفقحلالعنهاا  

ن:نفقات المستغالت: حكم خصم جالفرع الثاجي
ن: هسبنت لص نفقمسذقان اعنلا نفقات النمرن يلفلفلنفقمستة لن  لنايرنفقمحاصلصر

ت،بناعنفقما ؤغننل لن رنهامهانها نءاادنفقا  لن اقاس انق تلل ن ل ب ناإرنفقءاادُابّ َتلنفقة اننلزءومالألوم:
قصؤال  نمؤرنا لبؤان لؤل  نمحؤلدنق ابؤ ن  ؤ نمؤاناؤعنفنفقمت  عناؤعنمب اتؤ نفقءمؤااع نااقمسؤتة لنتءاؤلن  تهؤا

                                                                                                                                                                                           
، جممع الفقه اإلسالمي 13، الدورة (زكاة الديون، زكاة األسهم يف الشركات، زكاة الزراعةحبث الزكاة ) ،م(2003هـ=1423، )الصديق األمني الضريرراجع:  -1

))عروض التجارة + النقود يف الصندوق+ الديون اجليدة  =ض التجارة اتباع املعادلة امليسرة التالية لزكاة عرو األفضل و  .236ـ  191الدويل، اجمللد الثاين، ص 
ة املركز املايل(+ )على مليء، مرجوة السداد، جيدة بلغة االقتصاد( + الديون املشكوك يف حتصيلها إذا حلت هذا العام ) وأما إذا مل حتل فال حتسب من قائم

عام الزكوي + احلساابت البنكية يف البنوك اإلسالمية وأرابحها/ أو احلساابت يف البنوك التجارية )بقيمتها األوراق التجارة )احلالل( مستحقة الدفع يف ميزانية ال
× ( )الديون اليت للتجار + نفقات العروض، عمالة، نقل، كهرابء ماء، ضرائب حكومية، رسوم ترخيص ومجارك(انقصاإلمسية( ) مع اإلمث يف االيداع(، )

 .م((%2.576%(هـ أو )2.5)
االقتصاد اإلسالمي  السالوس، أمحد، //.867، مطبوع كملحق، ص870، ص 2، جآخرونأحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة لألشقر و  - 2

 .651، ص2، جوالقضااي الفقهية املعاصرة
العروض والسلع املشرتاة لالقتناء ال لإلجتار، )راجع: يطلق املالكية لفظ )الفائدة(، على نوع معني من مناء املال، وهو الذي ينتج عن األصول الثابتة، أي  -3

 (.2، 1الفوائد املصرفية والراب، صاألمني، 
 .117ص ،1جملد ، الدورة الثانية، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، حبث زكاة املستغالت والعمارات واملصانع القرضاوي، -4
 .99-98ص، www.alukah.net منشور على  هـ،1430 ،تزكاة  املستغالآل سيف، عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا،  - 5

الدورة الثانية، جممع الفقه ، حبث زكاة املستغالت والعمارات واملصانع القرضاوي،مر مفصاًل عند احلديث عن خصم التكاليف يف الزروع والثمار، راجع:  -6
 .484، ص 1، جفقه الزكاةو، 138ص ،1اإلسالمي الدويل، جملد

 وقرار الدورة. ،1جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة الثانية، جملد  -7

http://www.alukah.net/
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 صؤبااانن ،ؤ لنلماقؤا نمصؤل االناهلالؤا ن مؤا نن)ؤؤؤنن لي رنمسؤته انق مسؤتة نم صؤ م انماؤ نفقات ؤالن فقؤلي رن
ننؤؤؤؤؤن(فببنها مبا اه هان  لن ق صؤااعنفقؤقاني ؤل نفقهؤ نفق ف،ؤبنل ؤلنفقمسؤتة ناؤعنفقؤل لدنفةإتصؤالبان صؤ ة 

ن.1ما 
فنفق  لنايرنفقما  لن فقااالنمرنفقمستة ل ناتؤعنفقما ؤ لنت  ؤقنفقءاؤادنمؤرنال ن صهابنهقنلزءومالزث ني:

إباسؤا نل ؤلنفقؤءل  نل انفقمالن م لفلنلال نفقح ل ن فقااالنت  قنفقءاادنمرن  ت ن م لفلنفقح لن اصمنفقح ؤلن
 ءفلنفق ل ؤؤا ان ،هؤؤاناظؤؤلناؤؤعنتلص ؤؤانهسؤؤابنفقح ؤؤلن اصؤؤمنفقح ؤؤلن  ؤؤعن فقامؤؤال ن هؤؤ نإبؤؤاانمؤؤ نفقتؤؤال  ن

 رن  ؤقنمؤرنفقصؤااعن حؤلن صؤ نفةسؤته   ن ناس انفةسؤته   نااقح ؤلن رن  ؤقنمؤرنفة،مؤاقع ن اصؤت ن ص
 هؤؤ نمؤؤانل،هؤؤ نفاؤؤرنفقحلالؤؤعناؤؤعن ؤؤلحنسؤؤارنفقتلمؤؤقا ن ل،ؤؤلن ءفلن ح ؤؤه نلاؤؤ نإؤؤللنفقات ؤؤان هؤؤ نمؤؤقهبنلتؤؤا ن

ن.2فأل لنفق ل ا ان
تالزارفلةالزصلياياص جهل افليارجحامامداعثم ناشبنراخصمالزدنونامنالزغلةماإذلاال نالزلدننازشلرلءاآق

نمل انجعل افليامء بللةاانخصممع شهماأم اإذلالسصدلنازك  د الزغلةاولسصثم رالزم مافإنالزدنناقا منالزغللةماولا
ن.3م ايملكهامناعروضاِقنَّة؛األنه اصب عاعليهاا ماإفحسه

لبؤؤانااقتح يؤؤبن نفإلاتؤؤا نفقصؤؤاالع نااقتحؤؤليرنفقسؤؤماع ن فقصؤؤاالانفقءلفنويضلل فاإزللىالزمسللصغحتالزعء ر للة
صجلل افنهلل الزكالل  امللناصلل فيالزللدخ ابعللدان اإاؤؤ فقمؤؤءفل ن ذا فلهؤؤا؛ننق مات،ؤؤالنفقءلفلبؤؤا ن فقصؤؤاالالن ذ ؤؤااقها 

خصلمالزنفءل تاولزللدنوناعنهل مااللأجر الزعمل مماولزنءل ماوأثملل نالزملولدالألوزيللةماوسل ةرامل اعلنهلل املنانفءلل تا
نا ص صؤلن هلل ا%2.5)اا ابصسلعنر اعلروضالزصجل ر صصنيعامنااهرب ءاونفء تاإدلر ةاوصسويءيةماوصكونالزكال 

 رنفقءاؤادنت،ؤبناؤعنصؤااعنفقة ؤانن  1984هؤؤ=ن1404فقماح ؤلن اقل صؤلن نقرلرالزملوصمرالألومازلكال  نل،هؤ مان
ن.4 سحلنءاادنلل  نفقت،الدن حلنتلحنفقتلاقيم

 :كجوع من المستغالت : تكاليف الجشاط الصجاعيالفرع الثالث
ا:ن5خصماهيلزاةرغوبلزصن عيامانفء تالزءال ع 

فقؤؤلي رنفقمسؤؤته انق ةيؤؤل نااقؤؤلفباير ن فقمؤؤ للير ن   لف نفقؤؤلا نفقمسؤؤته ا ن فقؤؤلاحالنفقمسؤؤته ان ؤؤ لنفقؤؤل لدن .1
 )=الحول(.فقمهاسابان

؛ن فقل فتؤؤؤؤب ن م صؤؤؤؤ نماااؤؤؤؤذدناهابؤؤؤؤانفق لمؤؤؤؤا نفقتح ب ؤؤؤؤال نلاؤؤؤؤقق نفقم صصؤؤؤؤالنفقم اا ؤؤؤؤانق قتءفمؤؤؤؤا .2
 لدنفقمهاسابا.فقةلفمال ن فق لفببنفقمسته ان  لنفقل ن

 فقتتلد.نه  اناعنت  تا ن فأللالاحنفقم َنه نةنت ص نه   نفقم لبان فةهتباتال ن فأللالاحنفقمل ن .3

ن.لزمسصغحتلزخصمامنااامافيالبجاعلنه ا تذ قنتلاقيمنفقا اطنفقصاالعناتانفقها نساقمنفققال ن
                                                           

 .466ص  1، جفقه الزكاةالقرضاوي،  //.293، ص3ج ،الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  - 1
 .ملبحث الثاينا 119ص ،1الدورة الثانية، جملد ، حبث زكاة املستغالت والعمارات واملصانع القرضاوي، - 2
 .283، ص1ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرةوآخرون،  األشقر، -3
 //.870، ص1، دار النفائس، عمان، ج3، ط1ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة، م(2004) األشقر، امللحق توصيات وفتاوى املؤَتر األول للزكاة؛ - 4

 http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=463وة واإلرشاد،  وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوموقع 
 .85ص، )كيف حتسب زكاة مالك(، التطبيق املعاصر للزكاةشحاتة،  - 5
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 :ا االستثماريةومزارعهالبرية والبحرية  يواجيةالمطلب الرابع:  خصم تكاليف الثروة الح

 التكاليف المرغوب خصمها في الثروة الحيواجية: الفرع األول:

 اعنفقال دنفقهي فاباناه نفقح من ذا فل  ن فقح ،النفقابتلصا ن ات النفقمءفل ناايلد نلماقا ناهلالا ننفقتلاقيم
 فإلا  ن  نسابمانتحتلن ما  ن  يلها ن فقال دنفقهي فابان مان رنتل رنمح  اان اقلام ؛نامءفل نفق  لن فقةا ن

ل مناعنفقت فلئن سابنفق،تالن  نفقمتل نابا رنفقح منم سمبا  نات ءرنقهانفألل لنفق،ااانفقتعنيات،هان
ن فقمح  اا نفقسابما ناير نبتلإ ر نة ن فقماقلبا نفقساا  ن  هل ناتح مناعن لال نساا    ن1فقمءفلل رنمرنم س 

ن2و رىامنذراقاف،مه لنفقت ها نءاادنلل  نفقت،الد ناتءالنءاادنفقسابما ناعنهيرنتءالنفقمح  اانلالن
نمانلفملنمسذقان  ابانايرن،مه لنفقت ها نن(فقس  ن فقح م) ر:نهقانفقمسذقان نمهماناارنه هانفقت هعنؤؤؤؤ ؤؤؤؤ

 فقماقلبا ناهقفنفق  لنقرنبه  نا ها نفقحصل ناسبظ نفقل بارنفقت هبارنم ، لفر نم نتتاي نمال نلاللن
فق فإحع ناتعن  لنتحتملنل لنفقس  نااقس لفرني تال رنل انفق،مه ل ن اعنفق  لنفقتعننتاي ماس، نم نفقت

اايهانفق  طنايرنفقس  ن فقح م نااتل نايرنفقا ليرن قلرنه نقاان رناس طنفقات ال؟ن
اهو الزجكء الزمالروحافياهذل نتءصلا؟ن:ولزسولم ن   نفألاحا  نات النفقح منتا  ناما   اقق نفقللاباننه 

،ا ناعنفقهليانفق لصمن رن ناعنصلإانفقةا  ناعنسابمتها ن قفنااالن لالحيرن قلنل لصرن ماباننبا فقصه
نن40) ن رن،مه لنفقت ها نبتل  رنفقءاادنل لنفقسابمانل رنفقمح  اا ن صل رن رن3  ن اد(120ؤ ن فقمح    .

نمرنفقءاانات النفقح منتستةل ناما ها  نا ،بن لتا ها نإ ب    نت،ح   نتتل ن محالن اها ن اما د نألرنفقءاؤؤاد
 ن5ءاادنفقسابمالاله نالناإاهانتءنن؛زكنالزم زكيةايفرضونالزكا  اعلىالزمعلوفةاأيض  .ن4ل لنفألم فلنفقاامبا

رنفقةاقبناعنفألاحا  ناعن ل نفقه،اء نا ن صل رن رنقالنفقسابماناعنفقهليان امان ل نم ل نفقةاقب ن
ن.6 ن سا لبنما يرنتتاب ييرنقت  بلنفقتل نح ما  ناعنفق لب ن فقهليافقمتلف لن اق  انايرنفقهقفنه نن فقس   

                                                           
 يف امللحق. 2انظر الفرق بني قوهلم وقول اجلمهور يف التطبيق رقم  - 1
، ط املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 33وقائع ندوة رقم  ،اجملتمع اإلسالمي املعاصرة املواد العلمية لربانمج التدريب على تطبيق الزكاة يف قحف، منذر، - 2
 .267، 235، 234م(، ص1995)
 .320، ص1م(، ج2003، )1، مكتبة الصفا، ط1454ابب زكاة الغنم، حديث رقم38كتاب الزكاة،   24، البخاري صحيحالبخاري،  -3
للضأن يف بالدان خاصة اليت تلد مرتني يف السنة يف املزارع، فإن نفقاهتا تستهلك الكثري من إنتاجها، ولكن املفهوم من  وهو صحيح وجمرب؛ فإن األعالف واألدوية -4

مئة % م، ولقد أجريت دراسة على 2.576أقوال الفقهاء أنه ال جتب فيها زكاة السائمة، ولكن فيها معِن املستغالت فتجب الزكاة يف منائها بعد خصم النفقات بنسبة 
دينارًا أردنيًا بعد خصم التكاليف يف السنة، إذا ولدت يف السنة مرتني ويف كل بطن  110رأس لدى بيطري فوجدت من خالل تسجيله أن رأس الضأن ينتج يف السنة 

 % من املواليد.75توأم، وكان الذكور 
ابن جزيء، .// 35، ص1، جد، ت ،3طمصطفى البايب احلليب وأوالده،  ط، ه  اإلَمام  َمال كإْرَشاُد السَّال ك إىَل َأشَرف  املََسال ك  يف  فق ،شهاب الدين املالكي -5

، 1(، جم1995، د. ط، )دار الفكر، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،النفراوي.// 82م(، ص2006) 2دار الكتب العلمية، ط القوانني الفقهية،
 .341ص

 . امللحق ( من4، 3منوذج رقم ) - 6
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لنفقت ها نفق لفملناعنءااتها نإ لنلملنف ت  اقل  نمرنن1ل،هلنللفسافقال دنفقهي فابانفق هلصانا لن مان
ن فقهااا انا ، بننارنلالنفقحءصء نت فاللنايها  حلننفق ، بناعنفألم فلن حاما  ل طنءااتها ناتءالن قف

نااس ان)  نفقتلاقيمن)ل لنصااعنفإليلفلفل( نل لنفقساانهؤ%2,5ص  نهسااا ناإقف نفقاات ن(  فقمب لبان لالاا
ن نابظهلنفقه نفق ف،بن  لف، .( 2,576%)

نن: خصم التكاليف من الثروة الحيواجية السائمة:الفرع الثاجي

ه نفق ف،ؤبن بماؤرنفق إؤ لنل ؤلن  رنفقم اانقهانتذايلناعنفق  النفقت ها ناعنمقفهاه ن قلنات النفقهي فر ن
نمقهايرنق ت ها :

اواناألول: يرى اولزش فعية الزانفية امن الزفءه ء نلزان بلةجمهور ن ر ن  نمر نتلا  نةنتهتسبن ة فقه نفقم اا
ُيهَنن)):نق مالبناقدلمةنققفنفق ف،بناعنفقهي فر؛نألاهانةنتءصلنفقاما ناعنفقهي فر؛ ُظَهانَ َلل  ت  نَ ه  َبا  َاُانفق َما   ا نَ ُم  

ي َلف   نَلَ لنَلالّ َهاَ فق   َباُ نَلَ ي َهان َقلنه  َا ن))ا:وق مالزسرخسي، 2((َرنفإل      سابنفق  تانت منفقم اانل لنا نن أل 
ن اإا))ويءوم:اما4((3ح  اام فهلنماهمان ق تانفقم اانتذايلناعن ، بنفقءاادن قهقفن ،الناعنفقسابمانل رنفق

إ ق :ن)):نوق ماص ا الزبارالزرلةج ن5ن((مالنفقءاادفقمالن   نبصيلنن سابنفقس  نت منفقم اانل لنصاهاها
 ألرنفقسابنه نفقمالنفقاامع ن«نقباناعنفقه فم ن فقح فم ن فقح  اانصلإا» ةناعنفقح  اان فقح فم نق هليان

 ن فقملفلنااتعنألرناعنفقح  اانتتلفل نفقم ااناياحل نفقاما نمحالني ،لن   لقي  نفإلسامان  نفإلللفلنق ت،الدن ق ن
ام اق مالألنص رياومثلها.ن6((ق ت،الدن ،النايهانءاادنفقت،الدنفقءاادنلرنفقح  اانءاادنفقسابما؛نألاهانق نااال

  .7ن(( فقمحالناعنقق ناالدنفقم اان  تتهاناماناعنفقسابمان فقمح  اان اقاظلن قلنفق ، بن للم )):نلزش فعي
ننزلم زكيةا:القول الثاجي نفققيرنيل ر ن ر ن ةنتا ص   نفألاحا   ناما  افيالزذخنر :ات النفقح منتءصل  ننق م

نإ لن ه نصهبل.ن8فقح منب المنفق،سؤل ن فقحم نب المنفقمااا ن 
 ن اصمن(ال رنات النلان)فقم ا اناعنه،انفقماقلبان رنفقءل  ن فقامالني  قنايهانفقح لن قفنااالن ح بان

 ن(محللنفقءااد)ال فناعنت  ي نفقاؤما  ن مرنا ناعنم لفلنفق ف،بنفقح لن قفنااالنمس با ن هقفنبحاعن رنق ات ان 
ن هقفنلالنفقماقلبان فق،مه ل.

                                                           
( 3(، العدد ) 9اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، األردن، اجمللد ) زكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاج، حممود، إرشيد، - 1

 م.2013

 . 305، ص 2ج ،املغينابن قدامة،  -2
 لوفة هو الصواب.املع ،يف النص: العلوفة ولعله خطأ يف الطباعة - 3
 . 154، ص2م(، ج1993دار املعرفة، د. ط، ط ) ،املبسوطهـ(، 483حممد بن أمحد )ت:  السرخسي، -4
ُّ،  //.189، ص2ج ،املبسوطالسرخسي،  -5 ْليب  ْليب    مع تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالش   أوىل،  ط:)، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة حاشية الش  
 .268ومثله ص ،265، ص1ج(، 2هـ(، )مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ط1313)
 .234، ص2، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن جنيم، -6
 .145، ص2ج ،د. ط، د. ت، املطبعة اليمنية ،الغرر البهية يف شرح البهجة الورديةاألنصاري،  -7
 .97، ص3م(، دار الغرب، بريوت، ج1994ق حممد حجي، ط )حتقيالذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،  -8
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هقفن إلنتلحنلاي نفقمصلانلللنمرنفألسب انقفلنص ا:نه نبمارن رنبا رنقات النفقح منتذايلن ي،ااعن
ح منقهانتذايلنفق:نات النفقءل  ن فقامال؟نإ لناعناما نفألاحا  ن  رنبا رنقات النفقس عنتذايلنس اعناعناما 
نفإلاتا،با نإا نفقماقلبان اقس عن ق نب ا  فن ن ل ب نفي،ااعناعناما نفقهي فرن  ن رن بلنا  ناعنءصالد ا ماقف

نإا  ن نقماقف ننف اقح م؟ نفقس ع نات ال نق ا  نفقءل    ناع ناص) اا تا نفقءااد ن قل نفقح ل نب ا  فن(ت مر ن ق   
نفقصتل)  اا تا نفقءااد نفقم ف ن( قل نفقءل  ناع ناع نفقءااد نمحلل ن ر نهاا نب هظ نفقح م؟ نات ال نق ا  ع 

ناعنفألاحا ن10 ناعنهيرن رنمحللنفقءااد نااارناعنفقمحللنفأل لنسحانن2.5نؤؤؤؤؤن%2  ناعنفقمت سط  %هؤ
مانفقتل نهااناه طن قلنفقصتل نةا تا  نفقاساعن ص  .نن% ن مانفقمحللنفقاااعنا ل5%ن قلن10ق ها طنمرن
 ب هظن رنفق ال نإلنلفللن ملنفقات الناعنفقءاادنمرن  لنفقمحلل ناإقفنن من ات النفقس ع؟.ايرنات النفقح

قفناؤاالنهاا نات انفا ت نفقمحلل ن قفن  قاان مقهبنفقماقلباناعن ا ن ف  ق نتلرنهاا نات اناارنفقمحللنملتتح 
ا ن مانبحالقهان)فقصهبان فقحماقانل يهانن فقللابانفإنهاقابدامناصنلك  انفء تالزعلفءاادنفقسابمان فقمح  اانمح 

ن.ن1مناوع ءالزكا  مااصىانصاءجالزعدمابنناأرب  الزس ةمةاوأرب  الزمعلوفةن(مرنفقل  ا

:ن رنفقءاؤؤادن امؤؤانت،ؤؤبنابمؤؤانبسؤؤه نل ؤؤلنفقاتؤؤ انوصالنلللهالقصصلل دي  ماإذلاا نللتالزاامللةافلليالشللصرللالزسللوم
لنامؤؤؤا ا ن صته ؤؤؤ ناؤؤؤعنفقسؤؤؤابما ن ةنيته ؤؤؤ ناؤؤؤعن ن ااُؤؤؤم اتؤؤؤن ؤؤؤل ن  لف،ؤؤؤ  ن هؤؤؤ نفقحتؤؤؤ  نامؤؤؤانقاؤؤؤلناؤؤؤعنفق ؤؤؤل ر نا َن

فقمح  اا نات،بنفقءاادنايهان س دناءاادنفقمستة لناعنهباتاانفقمحاصلد؛ناإرنفقات ؤالنفقتؤعناؤلاحهانل ؤلنفقاؤل دن
فقهي فابانفقسابماناعنهباتاانفقمحاصلدناايلد ن هؤعنةنتللؤلن لاؤلنفقحؤا ناؤعنفقملفلؤع ناؤ نتللؤلن ةناؤعنم سؤ ن

وهواصنك ل الزنفءل تاملناأصل الزمل مما نفلم اصغنرامن لالزاامافنج اأنانصغنرالزااماااللنتلاقبتها ننفقللع 
 ناايؤمنيته ؤ نفقةاؤلن صؤاهبنفقةؤا نيؤلا نفنكاىاص فنه اكا  اعروضالزصج ر ماأزيستالزكا  اعلىالألغني ء

هل ابءيمصهلل الزسللوقيةاثللمامافللإذلاجلل ءالزميءلل تالزكمل نيازكا صللهاأاصلل ه اصللغنره اوابنرال تهؤانمؤرنماقؤؤ نفق ؤا 
 ن  لدن رنققؤ نبسؤيلنمؤ نم اصؤلنفقت ؤلص نمؤرن ،ؤ بنفقءاؤادنكا صه امنه اخصماصك زيفه امناإنص جه ماو خرون

ل لنفأل ابؤا  ناظؤلف نقتةيؤلنماؤاطنهاؤ نفقسؤ  نإ يؤ نفقم اؤا ناؤ ني صؤ نماؤ نات اتهؤانامؤانفقهؤالناؤعنفقؤ  لنفقتؤعن
 م ص لان ص نتلؤاقيمنفقاؤل دن س زفالزذارماو و د امذه اعال ء نايهانفألاحا نسابمان اقل بانااقس لفرنما  ن

نفقهي فابان فقلي رن ءاادنفق اإعن رنا غناصا ا نا لبا .
نن:الحيواجات البرية والبحرية ) أحواض السمك(مزارع  خصم التكاليف من الفرع الثالث: 

قبحؤللنل انماقؤ ن  لالاهؤ نمؤرناح لنصاهاهان رني،ح نقهؤانلاتؤلنهسؤا ال ن نفقمءللان رنااالنمرنفألاحا 
فقؤؤقاناااقؤؤلير نلزبلل قياإذلابءلليازديللهانصلل ب  ااصللمالزصكلل زنفافلليالزمللكلرعاو كالليخبات اتؤؤ  ناؤؤإرناحؤؤ  ناإاؤؤ نب ؤؤ  ن

ؤؤتلفُرنقصؤؤاقل و و للد امللذه ا  ،اإاؤؤ نبسؤؤ تهانمؤؤرنهسؤؤابنفأللالؤؤاحن فق سؤؤابل نابظهؤؤلنصؤؤااعنفقؤؤل  فقمءللؤؤا؛ننُبس 
ن2(بهصؤل)ن ماقؤ نمؤرن لاؤلنلياؤ نقل،ؤ نهؤلان:زعالل ءاقللت:نقل ماجلر جالبلناعلنالزلركلقاعبدفيم ارول ااعال ء

                                                           
  موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي، منشور يف: ؟ هل نفقات العلف تنقص مناء األنعام أم تزيدهزكاة األنعام  مقال: رفيق يونس املصري -1

http://iefpedia.com/arab 
 ابن أيب شيبة،، راجع: 10567ثر. ولذلك استعمل ابن أيب شيبة حيصده بدل حصده انظر األثر رقم وجود كلمة حيصد هنا ال معىن هلا لعله خطأ يف نقل األ -2

 .415، ص2ج(، 1409أوىل، )ط:  كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرايض،  ، حتقيق:املصنف يف األحاديث واآلاثر
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 يوم حقه يؤدي أن وال أصل، وال ماَية يف، صدقة من ماله من أكثْ دينه رجل على  لدننمان»:نإال بهصل ني  نه  ن ي لا

ن.2 فألل لن فقح  ن فقللابان فقحماقان  يلها اقفنات النمءفل نفقسم نمرنفقت،هيءنن.1«حصاده

:نفألل لنفقتعن صؤ هلنمتحؤللدناؤاقتعنولزمرغو اخصمه اهياتا ناعنفقمءفل نمتحللدن اايلد ناات النفإلن
وهنل كاق ه يبنت ت منلرنفقتعنق ه  ن ما ن اهلالؤا ن لماقؤان للابؤانابتلصؤان  ل بؤان ل ،ؤال ن تلابؤان ا ؤ  ن

 إتؤؤؤا  ن محؤؤؤاقمن ناات ؤؤؤالنت،هيؤؤؤءنفقمءللؤؤؤا ن اؤؤؤعنمؤؤؤءفل نفقؤؤؤل ف،رن(لؤؤؤل  نفق  ا بؤؤؤا)ننفءللل تاأخلللرىاقاصخصلللم
ن ل بؤ نات صؤ نفقات ؤالنمؤرنل انمؤالنفقمءللؤا م البن   ا نفقلايل نممانب   نلل  نفق  ا بؤاناؤ نت صؤ  ن

ن.لل  نفقت،الدنءااد صءالن سحلنصااعنفإليلفلفلنفقسا با ن حلن ص نفقتلاقيم ن ن
 المطلب الخامس:  خصم التكاليف من كسب العمل والمهن الحرة والرواتب واألجور:

ااقمهالان ل، نفأللمالن فقمساحنن؛مهاانهلد فبلن ناسبن سابنفقحم نمرنلفتبن هلان  نسا ا ن  نلا
 اهؤؤ ه  ن  نلمؤؤ نلاؤؤلن  ؤؤلناذ ؤؤقن ،ؤؤلدن  ناسؤؤ انمؤؤرنفأللالؤؤاح ن  ناسؤؤ انمؤؤرناؤؤات نفقمهصؤؤ ل ناا ؤؤغن فقتايؤؤبن

امؤانل،ؤلن رنت  ؤؤقنناصؤا ا  ناهؤ ة نت،ؤبنءاؤادناسؤاه  ن ف تؤالنفق ؤيانفق ل ؤؤا انءاؤادنفقل فتؤبن اسؤبنفقحمؤ  
 ؤ نل ؤلنءاؤادنصؤااعنفقؤل  نمؤرنفقلفتؤبن  ناسؤبنفقحمؤ ن  نفقمهؤرننلفقءاادنمرنفقصااع.ن ممؤانبماؤرنفةسؤتلة
 أن عطراء مرع وحنرن خيربنرا عمري بن عبيد بن اهلل عبد مسعت:  قال جْيج ابن عنفقهلد نمانل فانلالنفقلءف ناعنفقمصامن

 الْجل مال يف ما لعمْي: ذلك عند عطاء يل فقال ماله، ليزك ثم فليقضه دين عليه كان من: فيقول خيطب العطاء خْج إذا كان عثمان

 ناذاؤلنتؤلدن رنمؤقهبن3((العطراء سريد يظلرم فلرم دينه بعد الْجل عطاء زكوا فإذا: عطاء قال فيه، صدقة ر دين عليه وهو ر
 قفن   تءابؤؤؤانفق ؤؤؤاإعمؤؤؤ  ن  ن ،ؤؤؤ لنفقحناؤؤؤعن صؤؤؤ نفقات ؤؤؤالن فقؤؤؤلي رنمؤؤؤرنفقلفتؤؤؤب نلتؤؤؤا نفأل ؤؤؤقناؤؤؤل انلامؤؤؤارن

ن.4يءاب ن سحلنفقءااداته  لن ل ت  ن
 الخاتمة وفيها أهم الجتائا

وقال به كبار التابعين وعلى رأسبهم عطباء ببن أببي  ،ن خصم النفقات والديون من األموال الزكوية مشروعإ: أوالا 

 . وغيرهم ميمون بن مهرانرباح و

ا: اسببتقطاع النفقببات )التشببغيلية، والشخصببية(، والببديون الحالببة مببن ن الخصببم مببن األمببوال الزكويببة يعنببي: إ ثانيااا

ومبا لبه  األموال الزكوية، واستثنى هذا البحث من الخصم في زكاة الحاصالت الزراعيبة أمبران: نفقبات السبقي

ني ة، فإنها ال تخصم، عالقة بها فألن الشارع الحظها فأنزل الحبق الواجبب مبن العشبر  أما األولى، وعروض الق 

 فألن الزكاة تجب في الفاضل عن الحاجات األصلية. الثانية؛نصف العشر، وأما  إلى

                                                           
 .221ـ 220، ص4، جاحمللى ابآلاثرابن حزم، له  ابن حزم فأجحف يف النقل: .، قال حبيب األعظمي نق7089، األثر رقم 94، ص4ج ،املصنف عبد الرزاق، -1

 م.2013هـ / 1435( 3(، العدد ) 9اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، اجمللد ) زكاة الثروة احليوانية البحرية والربية املعدة لإلنتاج، إرشيد، - 2
 .8770، األثر رقم 94، ص4ج ،املصنف عبد الرزاق، - 3
. وهذا عند 871، ص2قرارت املؤمتر األول للزكاة، ج ،أحباث فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة  وآخرون، األشقر، //.517، ص 1، جفقه الزكاةالقرضاوي،  -4

 (م.%2.576) حساب السنة هجرية؛ فإن حسبت على السنة امليالدية تضرب،
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ا   : قسم المعاصرون من االقتصاديين النفقات إلى؛ ثابتة، ومتغيرة، وعبر الفقهاء عن األولى )الثابتة( بعروض ثالثا

ني ة وهذه قلنا بأنها ال تخصم، أما التكاليف المتغيرة والتي يُعبر عنها ب )ا إن  لنفقات التشغيلية(، فإنها تخصبمالق 

 .ذاتها تعلقت بالدورة االقتصادية

وهو ما عليه غالبب المعاصبرين وميمون وغيرهم؛ ح قول عطاء بن أبي رباح وأبو بكر بن العربي يرجت تم: ارابعا 

ني بة من خصم التكاليف بأنواعها التشغيلية والنفقات الشخصية والديون الحالة، وأمبا نفقبات السبقي وعبروض ا لق 

مبن مالبه الخبام أم اسبتدان لقنفبا . مشبروعه والديون المؤجلة على أقساط، فإنها ال تخصم، سواء أنفق على 

 ن طريقة الخصم ويتبع إحدى الطريقتين التاليتين:ابيتم  وقد

  ب إن األولى: تحسب الزكاة بعد بيع اإلنتاج وإجراء الحسابات وبيان صافي الدخل ثم إخراج الحق الواجالحالة

ثقبة ببين هي بة البديوان ال؛ ألنها تحتاج إلى للزكاةبسعره، وهذه الطريقة ال تقبل في ظل وجود ديوان  كان نصابا  

عليهم الزكاة، مع مراقبتهم هلل تعالى، وفي ظل خراب الذمم ال تصلح، وفي غياب هي ة ديبوان هبي  توجبمن و

 األفضل.

  بيع اإلنتاج وإسقاط ما يقابلها منه، فبإن بقبي نصبابا  أخبرج زكاتبه  الثانية: تحويل النفقات بمقارنتها بسعرالحالة

مبن ضبوابط  بسعره، وهذه تحتاج إلبى قببول مبن هي بة البديوان وفتبوى مبن مجمبع فقهبي تبابع لبه لتصببح جبزءا  

 ، أو إسقاط ثلث أو ربع الموجودات قياسا  على الخرم.عمله

ا  عة أو تجارة أو صناعة تجب زكاتبه لمعرفبة فبي نهايبة دفاتر حسابات لكل استثمار أو مزر: ضرورة مسك خامسا

 الحول أو الدورة اإلنتاجية الشرعية، أعليه زكاة أم ال؟.

ا  : أظهببرت هببذه الدراسببة أن المشبباريع العقاريببة أو األمببوال االسببتثمارية، أو المسببتغالت، أو كسببوب العمببل سادسااا

نها وأن النفقات التشبغيلية والشخصبية والبديون والمهن الحرة والرواتب واألجور، فإنها يزكى صافي اإليراد م

 االستثمارية الحالة كلها تطرح من الوعاء، فإذا بلغ الباقي نصابا  يزكى بسعر زكاة ماله. 

ا: لتمثيبل المسبائل التبي طرحتهبا فبي المباحبث واقعية على مزارع قائمة قام الباحث بإجراء تطبيقات حسابية  سابعا

 د إخراج الحق الواجب من المال.السابقة، كي يُسترشد بها عن

 .ضعفيقصْ  فمن ؛ فإن أحسنت فمن اهلل وحده وإن نيوآخْ دعوانا أن احلمد هلل رب العامل
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 طريقة خصم التكاليف:تطبيقات حسابية توضح  ملحق:
انوردانم ذواصالبيءيةازبي ناالر ءةاخصمالزصك زنفاوصكايةالزص فياب زسعرالزمفروضافيالزم م.

  الثروة الزراعي  (1قم )نموذج ر 

  دنن را800ولزنص  ااباعتبار احلصاد وكون املزرع  تسطى مباء السماء: 

  « مزارع يعمل بميزانية كتب كل شيء من بداية الموسم ويقوم بالنقد، فأحصى ما لديه في نهاية موسم الحصاد فوجد أنه

دينار، سمسم  350طن، سعره 1دينار، فول  500طن حمص، سعر الطن  5دينار،  175طن قمح، سعر الطن  3: رزق ب  

دينار،  750نفقات سماد، حراثة، بذور، وغيرها من ماله الشخصي دينار، أنفق عليها  450نطن ونصف، سعر الط

صندوق خضار نصفها سقي بماء السماء والنصف اآلخر بالتكلفة، وقد  800دينار"، و  500ونفقات شخصية بقيمة 

ا؟. فما الحق« دينار، 250كلفت   الواجب سابقا

  :إذا حسبنا الحق الواجب بالقيمة يكون الحق الواجب على النحو التالي 

طن سمسم 1.5+ 350=  350× طن فول 1+  2500= 500×طن حمص 5+  525=175× طن قمح3الموجودات ) 

ق الواجب دينار إذاا فالح 2800( صافي الموجودات= 1250= 500+ 750دينار ( الخصوم = )  4050==  675= 450×

 صندوق وله أن يخرجها بالقيمة وكلفة الماء ال تحسب . 60=  ¾× صندوق خضار 800دينا في النقود.  280عليه = 
 ( 2نموذج رقم)  ونفطاته الشخصي :الثروة الزراعي  استدان لإلنفاق على بزرعته 

  « مزارع يعمل بميزانية كتب كل شيء من بداية الموسم ويقوم بالنقد، فأحصى ما لديه في نهاية موسم الحصاد فوجد

بيت بالستيك(  16) ها بالسقي موسم بندورة زرع(، 0004) ( 1دونم200دينار للدونم  20التالي: ضمن األرض الزراعية ) 

زرع كما دينار،  4200أنفق عليها باالستدانة من صديق عمالة ونحل وتقاوى؛ ، 12.000: ب  بعد أن باع المحصول رزق 

دينار، وأنفق عليها باالستدانة من صديق  200طن باع الطن  20وبعد الدياس تبين له أنها أنتجت حمص بالسقي دونم  40

دينار،  8000زرع الجزء األخير بالخيار فأنتج محصول باعه ب  ات حشرية وغيره، دينار بذار وحصاد ومبيد 1500آخر 

دينار  4200تقاوى وقطاف عمالة وغيرها، نفقاته الشخصية دينار  1200 من دين للبنك الزراعي بدون فوائد أنفق عليه

 فما الحق الواجب عليه.دينار.  2500عليه دين سابق ب  طول السنة، 

                                                           

الدومن   : (ألول مرة وبقيت على هذا احلال حَّت يومنا هذا. تستعمل يف بلدان الشامية نيةالدولة العثما األرض، استعملت يف ملساحة وحدة قياس دومن - 1
مرت مربع قبل أهنيار الدولة العثمانية، وبعد اهنيارها يف االنتداب الربيطاين قرر تغيري  919.3مرت مربع، مهم للتذكري أن الدومن كان يعادل  1000يعادل 

 .https://ar.wikipedia.org/wik .من املقاس األخريمرت مربع بدل  1000الدومن إىل 

 كلي جزئي الخصوم كلي جزئي الموجودات / االصول

  4000 ضررة األأج  12000 ناتج بيوت البالستيك

نفقات البيوت البالستيكية   4000 200×20حمص 

 ذ م

4200  

  1500 نفقات الحمص ذ م  8000 الخيار

  1200 دين بنك    

 15100 4200 نفقات شخصية 24.000  

  دينار الحق الواجب عليه 445%= 5×    8900  صافي الدخل

 ت. وبما أنه أصبح بعد دفع الزكاة مالكاا فإنه يدفعه من ماله.دينار الدين السابق ال يخصم من الموجودا 2500و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 1أغنامتطبيقات حسابية توضح كيفية إخراج الحق الواجب في الثروة الحيوانية  ،(3م )نموذج تطبيقي رق. 

 رأس، والكلفة بالدوالر 100مشروع أغنام عساف 

اااأوق :الزمنشآتالزث بصة

 الكلفة اإلجمالية   الثمن× الوحدة  البيان

 $ 12000 $40×100× 2م 3 حظائر مسقوفة .1

 $9600 $40×  2م 240 حظائر مواليد .2

 $5500 $55× 2م 100 مخزن أعالف مركزة .3

 $5600 $28× 2م 200 مخزن أعالف جافة .4

 $32700 المجموع 

ا: األدوات )المياكن(    ثانيا

 $ 1400 $14×100 معالف ومشارب .1

 $ 660 $ 660×1 ماكنة جز صوف .2

 $ 600 $ 600×1 مولد كهرباء .3

 $ 550 $ 550×1 ماكنة حالبة ولوازمها .4

 $ 3210 المجموع 

ا: ثمن أغنام  $ 34500 $ 345× 100 ثالثا

 $ 2070   $345×6 رؤوس 6مات خالل العام 

 $ 32430 صافي المجموع 

   رابعاا: مصروفات جارية

 $ 26000 $ 260× رأس  100 أعالف مركزة وجافة .1

 $ 1200 $ 12× رأس  100 مياه وكهرباء .2

 $ 1500 $ 15× رأس  100 عالجات بيطرية .3

 $ 800  ت والمولد والجرارمحروقات لسيارا .4

 $ 12600 12$× 350×  3 3أجرة عمال  .5

 $ 42100 المجموع 

ا: اإلنتاج    خامسا

 $ 45210 $247×  165= 1،65× 100 الخراف الذكور .1

ا  30 الخراف اإلناث .2  $ 6750 $  225× تقريبا

× 30000لتر=  300× 100 حليب .3

1،5$ 

30000 $ 

  مهمل صوف .4

 ردوال 850 8.5×  100 زبل .5

 $ 108490 ثمن األغنام + اإلنتاج المجموع 

 $35910 ) المنشآت+ األدوات( - مجموع تكاليف اإلنشاء

%= 10$ × 70410 %10× مجموع تكاليف اإلنتاج  اهتالك المشروع الثابتة

7041$ 

% من مجموع تكاليف اإلنتاج ) المصروفات 15حصة هذا العام من التكاليف هو 

 س المال+ )المنشات+األدوات(=الجارية( + اهتالك رأ

42100+7041=85051 ×$

15  =%12757$ 
                                                           

"* يطبق عليها زكاة عروض التجارة من 1ندرس التطبيق العملي لزكاة املزارع أبنواعها، مقدمني للشروط مث املثال التطبيقي معتمدين على "طريقة صايف األموال املستثمرة -1
التكاليف، شريطة توافر  خصم * يزكى صايف )األصول االستثمارية(،  وصايف اإليرادات السنوية بعدجرام، واحلول.  85، والنصاب %م2.576هـ /%2.5حيث السعر
 .مة للزكاة، ومثلها مزارع األرانبالشروط العا
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$ =  12757ـ  108490  صافي الناتج ) قيمة الناتج ـ ) التكاليف =

95733$ 

 $ 2393  % (2،5× الحق الواجب )الناتج 

 رؤوس 9=  أكثر من 266سعر الوسطي للغنم ÷ $ 2466   % (2،576× الحق الواجب بالسنة الميالدية)الناتج 

  1تطبيق على قول اإلمام مالك

 والتفريق بينه وبين القول الراجح في زكاة الغنم:

)التكااليف المنفقاة علاى  الادين خصامفي حال أخذ المصدق برأي اإلمام مالك الاذي جعال المعلوفاة كالساائمة، وقاال بقولاه فاي شاأن 

ة علاى الساعر الوساطي لاغناام األمهاات والموالياد كماا مار فاي $ مقساوم12،757الماشية(، وافترضنا أن تكاليف هذا العاام تسااوي=  

 289ماوت= 6موالياد ـ  195رأس+ 100رأس غانم ، وعلياه فاإن  48$( فيساوي  266= السعر الوسطي 2$÷247$+ 345الجدول= 

 798=266×3 رأس،، فيها بحسب الجداول ثالثة شاياه مضاروبة بالساعر الوساطي لاو دفاع القيماة= 241رأس التكاليف =  48 –رأس 

 $،، 1035$= 345× 3$،، وحتى لو ضربناها بسعر األمهات 

 $ ( :2393 .)ف قول مالكاضعثة أثالوبالمقارنة مع الرأي المرجح فإن األول أنفع للفقراء من جعلها كالسائمة فهو أكثر من 

  

  (4نموذج)  )رأس 100دراسة جدوى اقتصادية لمشروع أبقار حلوب ) هولندي ، 

اااشآتالزث بصةأوق :الزمن
الزكلفةالإلجم زيةالزثمن×الزواد االزبي ن

 $ 48750 $ 65× 2م 750 حظائر مسقوفة .1

 $  22000 $40×  2م 500 حظائر عجول وعجالت .2

 $ 30000 $ 40× 2م 750 حظيرة مكشوفة .3

 $ 19200 $65× 2م 300 مخزن أعالف مركزة .4

 $24000 $ 30× 2م800 مظلة أعالف خشنة .5

 $176950 المجموع 

ا: األدوات )المياكن(    ثانيا

× 40مشارب أحاواض بالساتيكية ماع عواماات عادد  .1

75 $ 

40×75$ 3000 $ 

 $ 750 $ 750×1 ثالجة مبرد حليب .2

 $ 850 $ 850×1 مولد كهرباء .3

 $ 30.000 $ 30000×1 لتر 2500بسعة  1سهريج نقل حليب .4

 10.000 حالبة 20 أخرى حالبات .5

 $ 44.600 المجموع 

ا: ث  $ 200.000 $2000× 100 من األبقارثالثا

   

   رابعاا: مصروفات جارية

 $    10800   $     400×  طن  27 أعالف مركزة وجافة .6

 $ 8750 $   250×    طن 35 أعالف خشنة   .7

 $ 500  مياه وكهرباء .8

 $ 1500  عالجات بيطرية .9

 $ 800  محروقات لسيارات والمولد والجرار .10

 $ 21.000 12$× 350×  5 5أجرة عمال  .11

ا: اإلنتاج  $ 43.350 المجموع خامسا

 $    150.000=  =75× 2000أو $× = 4× كغم  500×75 % عجول 75العجول بفرض أن  .6

 × =3.50× كغم  300×25 25العجالت  .7

 =25×1050أو  

 =26250 

 

السعر       $ 1.5×  يوم 300× 100× لتر  22 حليب  .8

$ 

990.000  $ 

 دوالر   مهمل  زبل .9

 $  1.166.250 المجموع 
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 $ 264.900 43350+44600$+   176.950 مجموع تكاليف اإلنشاء + األدوات+ المصروفات.

 $26490   %10× مجموع تكاليف اإلنتاج  اهتالك المشروع الثابتة:

 $  291390  مجموع تكاليف اإلنتاج ) المصروفات الجارية( + اهتالك رأس المال

 $ 874.860  لناتج ـ ) التكاليف المتغيرة + االهتالك( =صافي الناتج ) قيمة ا

 1.074.860 رأس مال المشروع + صافي الناتج

 $     26.871 %(2،5× الحق الواجب )الناتج 

 في زكاة البقر: تطبيق قول اإلمام مالك

الدين)التكاليف المنفقة على خصم في حال أخذ المصدق برأي اإلمام مالك الذي جعل المعلوفة كالسائمة، وقال بقوله في شأن  

البقر، فقلنا بأن  رأس من 200البقر(، وأخذنا بمذهب القائلين بجواز التقويم بالنقد وإخراج الحق الواجب منه، فلدينا 

$ فإن 1683=3÷1050+200$+2000) مقسومة على السعر الوسطي لابقار األمهات والمواليد $ 874.860= التكاليف 

ا )ت يالتكاليف تساو السعر الوسطي × إلى جدول البقر ففيها ثالثة مسنات وتبيعرأس وبالنظر  149( فالباقي هو =51قريبا

 $،، 8000$= 2000× 4$، فانظر الفرق، وحتى لو ضربناها بسعر األمهات  6520فإنها تساوي 

، نظراا لحجم ناتجها (6520مالك )رأي  من جعلها كالسائمة(، 26.871)وبالمقارنة مع الرأي المرجح فإن األول أنفع للفقراء 

 وقربها من المستغالت.

 ( 5منوذج رقم)  ا:1بمراعاة األحكام العامة في زكاة المهن الحرة و باعتبار السنة ميالدية :  زكاة املهن احلرة
نفاق ديناار، ي 25000ألاف ديناار. وإيارادات عقاارات  50.000))رجل يعمل مساح مرخص )في مهنة حرة( إيراداتاه السانوية 

ا، وعلاى مكتباه أجاور ماو فين اثناين  15000منها على أسرته  ديناار، كهربااء، مااء نفقاات قرطاسايه  4800ألف دينار سنويا

 ادينار، فما الحق الواجب عليه في ماله((. 5000وأخرى 
 

 ( 6منوذج رقم)    زكاة الرواتب واألجور 

دينار، أنفق في كل شهر على عائلته  4000دينار، استفاد ماالا من ميراث بداية السنة  8450ـ مجموع رواتب مو ف 

 12× غم 85دينار، فما الحق الواجب عليه فيها؟ مع مقارنة ذلك بالنصاب الذي يساوي  600ومصروفات شهرية بقيمة 

 دينار.  1020دينار=

 الحل:    

دينار. ــ )النفقات  12450دينار= 4000دينار + مال مستفاد من جنس ما عنده  8450)االيرادات  ]]الموجودات =

دينار الحق الواجب عليه  131.25% = 2.5× دينار  5250دينار،( صافي الموجودات =  7200=  12×600الشخصية 

 للفقراء.

 
                                                           

للزكاة بعد حتديد كل موظف  هـ: * ختضع الرواتب واألجور1400/ 1/ 1مبراعاة األحكام العامة يف زكاة الرواتب واألجور وهي اآليت ابعتبار السنة هجرية تبدأ  - 1
ور السنوية مطروحًا منها نفقات ميقات زماين لزكاته. *يتمثل الوعاء يف صايف املدخر يف الصندوق،  يضاف إىل الوعاء املال املستفاد. * وعاء الزكاة = الرواتب أو األج

 %.2.5املعيشة والتسديدات املختلفة. * أذا وصل الوعاء النصاب حتسب الزكاة على أساس 

 إعداد الميزانية

 كلي جزئي  الخصوم( كلي  جزئي األصول

   النفقات  50.000 إيراداته السنوية 

  15.000 نفقات شخصية  25000 ات عقاراتإيراد

  4800 نفقات مكتب 75.000  اجمالي االيرادات

  5000 لوازم مكتبية قرطاسية وخالفه   

 24800  إجمالي النفقات    

    50200   صافي االيرادات

  دينار  1293.15    م%2.576الحق الواجب عليه  

  دينار 1255  %2.5× على فرض أنه يزكي في السنة الهجرية 
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 ( 7منوذج رقم) لى زكاة المستغالت :ع 

احسب الزكاة في المسائل التالية، إذا علمت أن سعر الغرام من الذهب الخالص لتحديد النصاب في يوم وجوب الزكاة في 

 دينار؟  2125دينار:/    25 المسائل التالية هو

اآلتي: تستهلك الشقة في يمتلك مسلم شقة سكنية على شط البحر أجرها للسياح فكانت الميزانية التي قدمها على النحو 

ا . 1500ضريبة للبلدية بقيمة ، دينار 600االيرادات الشهرية و %.10% واألثاث بنسبة 30السنة   دينار سنويا

ا . 50الكهرباء والماء  ا  300بلغت تكاليف المعيشة  دينار شهريا ا.    5600راتبه الشهري ، دينار شهريا دينار شهريا

 لواجب عليه.اصنع له ميزانية واحسب الحق ا
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